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ADMINISTRAȚIE

Polonezii livrează 50 
de troleibuze noi la Cluj
Anul viitor, pe străzile din Cluj vor circula 
50 de troleibuze noi. Valoarea contractului 
este de 123 de milioane de lei.  Pagina 5

POLITICĂ

Boc despre incidentele 
violente din Capitală: 
„Bătăuşi de profesie”
Fostul premier Emil Boc a comentat inci-
dentele de la mitingul din 10 august din 
Piaţa Victoriei precizând că autorităţile sta-
tului trebuie să dea răspunsuri.  Pagina 4

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

ECONOMIE

Cluj, cea mai mare piață rezidențială. 
18.000 de locuințe, doar în Florești

ACTUALITATE

IPS Andrei Andreicuț va sluji la Nicula. 
Programul complet al slujbelor

Cluj-Napoca, Timişoara şi Con-
stanţa sunt cele mai mari pieţe re-
zidenţiale locale din România. po-
trivit unui studiu de profi l.

Constanța se alătură astfel 
municipiului Cluj-Napoca 
(5.403 locuinţe livrate), cea mai 
mare piaţă rezidenţială cu ex-
cepţia regiunii Bucureşti - Ilfov, 
şi Timişoarei (3.484 locuinţe li-
vrate), se arată într-un raport 
întocmit de către o companie 
de consultanţă imobiliară pe 
baza informaţiilor Institutului 
Naţional de Statistică.

„Localităţile limitrofe marilor 
oraşe regionale continuă să atra-
gă cea mai mare pondere a fi na-
lizărilor de locuinţe noi deoare-
ce oferă terenuri pentru con-
strucţii în parametri rezonabili 
de preţ şi un grad redus de biro-
craţie în autorizarea lucrărilor de 
construire, comparativ cu mari-
le oraşe unde autorităţile locale 

sunt mai puţin prietenoase, iar 
vânzătorii de terenuri au de mul-
te ori aşteptări nerealiste privind 
preşul terenurilor propuse spre 
vânzare”, se arată în studiu.

Potrivit documentului citat, 
preţurile nerealiste sunt o con-
secinţă a faptului că în oraşe 
precum Timişoara, Iaşi, Cluj-
Napoca se aplică proporţia 
80%-20% când vine vorba de 
concentrarea terenurilor bune 
în portofoliile unui grup re-
strâns de proprietari.

Cele mai mari suburbii du-
pă numărul de locuinţe livrate 
în 2017 au fost Bragadiru (Bu-
cureşti), cu mai multe locuin-
ţe fi nalizate comparativ cu Bra-
şov, Floreşti (Cluj-Napoca), lo-
calitate în care în ultimii 11 ani 
s-au fi nalizat aproape 18.000 
de locuinţe, mai mult ca în ori-
care dintre marile oraşe anali-
zate, cu excepţia Bucureştiului.

Cu ocazia „Adormirii Maicii 
Domnului”, în cadrul Hramului 
Mănăstirii Nicula au loc nume-
roase slujbe. Peste 220 de jan-
darmi, în cooperare cu poliţişti 
şi pompieri, vor asigura măsuri 
de ordine şi siguranţă publică în 
zona de desfăşurare a activităţi-
lor ocazionate de procesiunea ce 
va avea loc la Mănăstirea Nicu-
la. Jandarmii vor fi  prezenţi atât 
pe traseele de afl uire-defl uire, în 
zona mănăstirii şi în interiorul 
acesteia, cât şi pe timpul proce-
siunii religioase, de la Biserica 
Sfântul Nicolae din Gherla la Mă-
năstirea Nicula.

Marţi, 14 august, la ora 
12.00, va sosi soborul de arhi-
erei la Gherla pentru pelerina-
jul spre Mănăstire, urmând ca 
apoi să plece împreună cu pre-
oţii şi pelerinii spre Mănăstirea 
Nicula. De la ora 14.00 va avea 
loc Taina Sfântului Maslu, ur-

mând ca de la ora 18.00 să ai-
bă loc Vecernia cu Litie, unde 
va sluji IPJ Andrei Andreicuţ în 
sobor de arhierei, preoţi şi di-
aconi. Credincioşii prezenţi la 
slujbă vor putea să se roage la 
Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului care va fi  
scoasă din biserică la ora 21.30, 
urmată de înconjurul bisericii 
cu Icoana (în jurul orei 02.00).

În 15 august, Sfânta Litur-
ghie va începe de la ora 05.00, 
urmată apoi de Acatistul Ador-
mirii Maicii Domnului. IPS An-
drei Andreicuţ va fi  iar prezent 
pentru a ofi cializa, începând 
cu ora 09.00, Sfânta Liturghie 
Arhierească în sobor de arhie-
rei, preoţi şi diaconi, după ca-
re va susţine şi o predică. Ală-
turi de Mitropolitul Andrei, în 
sobor vor fi  doi episcopi din Si-
ria: Qais, episcop de Erzurum 
şi Nicholas, Episcop de Hamma.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Protestele și copiii. Cât de 
toxice sunt lozincile vulgare?

Ce se întâmplă cu copiii pe care părinţii îi duc la proteste şi aud cuvinte vulgare?

Următoarea ediţie a cotidianului Monitorul de Cluj apare luni, 20 august

Indiferent că a fost vorba de protestele din iarnă sau cele din ultimele zile, mulți părinți au ales 
să își ducă copiii cu ei. De data aceasta, cele mai multe lozinci strigate conțineau cuvinte vulgare. 
Specialiștii spun că, în acest caz, cei mici nu ar trebui să fie expuși la astfel de manifestații. Pagina 7
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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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call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Mai mulţi turişti 
s-au pierdut în zona 
Măguri-Răcătău
Șase turiști au fost salvaţi în acest weekend 
după ce s-au rătăcit în zona 
Măguri-Răcătău. “La data 11 august, în ju-
rul orei 18:50, poliţiștii Postului Poliţie 
Comunal Măguri-Răcătău, din cadrul Secţiei 
6 Poliţie Rurală Florești, au fost sesizaţi des-
pre faptul că șase persoane care vizitau îm-
prejurimile munţilor din zona Valea Băii, 
comuna Măguri-Răcătău, s-au rătăcit. 
Întrucât urma să se înnopteze, iar în grupul 
respectiv se afl a și un minor, turiștii au ape-
lat numărul de urgenţă 112. În baza celor 
sesizate și a informaţiilor obţinute cu difi -
cultate de la turiști din cauza lipsei de aco-
perire a reţelelor telefonice, poliţiștii au for-
mat echipe și s-au deplasat pe două direcţii, 
folosind un autovehicul și un ATV, pentru a-i 
găsi pe apelanţi. Astfel, în circa 40 de minu-
te de la sesizare, poliţiștii i-au găsit pe cei 6 
turiști la o distanţă de aproximativ 20 de ki-
lometri de locul unde și-au parcat autoturis-
mul”, transmite IPJ Cluj. Persoanele identifi -
cate, patru femei, un bărbat și o minoră, în 

vârstă de 13 ani, din Cluj-Napoca, nu au su-
ferit leziuni sau alte vătămari. Cei în cauză 
au fost însoţiţi până la sediul Postului de 
Poliţie Măguri-Răcătău de unde și-au conti-
nuat drumul spre casă.

O infirmieră a reuşit să fure 
o mică avere de la pacienţii 
pe care îi avea în grijă
Poliţiștii din Huedin au identificat o feme-
ie, care, fiind infirmieră într-o unitatea 
spitalicească, ar fi sustras bani paciente-
lor. Prejudiciul, în valoare de peste 6.900 
de lei, a fost recuperat. “La data de 10 
august, în urma investigaţiilor efectuate, 
poliţiștii din cadrul Poliţiei orașului 
Huedin au identificat o femeie, de 37 de 
ani, din Huedin, bănuită de comiterea 
unui furt. Conform probatoriului adminis-
trat, la data de 30 iulie, cea în cauză, în 
calitate de infirmieră la o unitate medica-
lă din Huedin, ar fi sustras peste 6.900 de 
lei, bani care ar fi aparţinut unor paciente 
internate. Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate, fiind restituit celor două per-
soane vătămate. În cauză se efectuează 

cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nii de furt calificat”, transmite IPJ Cluj.

Accident la Câţcău, 
soldat cu o victimă
Un accident de circulaţie, soldat cu o per-
soană rănită, s-a produs luni dimineaţă, în 
jurul orei 09:15, pe DN1C, pe raza localităţii 
clujene Câţcău. Potrivit dej24.ro, conform 
primelor informaţii, șoferul unui autotren, 
în timp ce se deplasa pe DN1C, din cauză că 
nu ar fi  păstrat distanţa regulamentară faţă 
de autovehiculul din faţa sa, a intrat în coli-
ziune faţă-spate cu acesta. În urma impac-
tului, mașina lovită de TIR a fost proiectată 
pe contrasens, unde s-a izbit violent de un 
alt autoturism care circula regulamentar. O 
femeie a fost rănită. Aceasta a primit îngri-
jiri medicale în ambulanţă, iar apoi a fost 
transportată la Spitalul Municipal Dej pen-
tru investigaţii suplimentare. Se pare că a 
suferit un traumatism de coloană cervicală 
și un traumatism abdominal. Poliţiștii au 
demarat o anchetă în acest caz și urmează 
să stabilească circumstanţele exacte în care 
s-a produs accidentul rutier.

Pe scurt

Primăria nu mai continuă 

proiectul benzilor dedicate 

pentru mijloacele de trans-

port în comun pe strada 

Moţilor pentru că, dacă 

măsura s-ar implementa, ar 

presupune schimbări radi-

cale în trafi c.

„Specialiştii mă amână în 

continuare şi spun că până nu 

se lărgeşte la strada Mărginaşă 

şi la Fabrica de Bere nu îşi asu-

mă responsabilitatea să îmi dea 

avizul. Aşteaptă să îmi dea re-

zoluţia cu privire la lărgirea de 

la Fabrica de Bere pentru că, 

spun ei, fără acea lărgire de aco-

lo, practic nu se poate imple-

menta banda dedicată pentru 

că implicaţiile pentru strada 

Coşbuc şi strada Eminescu sunt 

uriaşe şi nu se poate practic im-

plementa banda dedicată pen-

tru că totul se va sugruma la Fa-

brica de Bere. Am început cu 

viceprimarul Tarcea PUZ-ul pen-

tru lărgirea şi extinderea străzii 

Mărginaşă, este în derulare. Eu 

încă insist să găsim soluţii al-

ternative, dar mi-au spus că ce 

câştigăm pe 800 de metri cât 

s-ar mai putea extinde de pe 

Memorandumului până la Emi-

nescu ar fi  prea puţin şi cu con-

secinţe prea grave pentru ce în-

seamnă perturbaţiile de trafi c. 

Am câştiga prea puţin în com-

paraţie cu problemele mari pe 

care le-ai crea. Aştept în conti-

nuare să primesc soluţii. Asta e 

concluzia lor preliminară. Eu 

stau cu presiune pe ei pentru 

că apreciez că prioritizarea trans-

portului în comun trebuie să fi e 

una dintre soluţiile alternative 

pentru descongestionarea trafi -

cului”, a declarat primarul Emil 

Boc luni la o emisiune la radio.

După ce în urmă cu doi ani 

Primăria a implementat benzi-

le dedicate transportului în co-

mun din Piaţa Cipariu până la 

Catedrala Ortodoxă din Piaţa 

Avram Iancu, iar anul trecut pro-

iectul a continuat cu realizarea 

acestor benzi între Bulevardul 

21 decembrie 1989 şi strada Me-

morandumului, la începutul anu-

lui, acum primarul Emil Boc 

anunţa continuarea benzilor de-

dicate înspre Mănăştur.

Boc vorbea că pe strada Mo-

ţilor vor fi  implementate ori 

benzi reversibile, fi e se va insti-

tui sens unic.

„Benzile de la bordură de la 

Primărie spre Mănăştur să fi e 

dedicate transportului în comun 

pe strada Moţilor, una dinspre 

Mănăştur şi cealaltă spre Mă-

năştur. Aici sunt două variante, 

în ambele variante să fi e benzi 

dedicate, benzile de la bordură. 

Într-o variantă să se instituie 

sens unic dinspre oraş înspre 

Mănăştur pe Moţilor, pentru re-

stul celor două benzi care mai 

rămân în afara transportului în 

comun, iar pe Pavlov să se fa-

că sens unic dinspre Mănăştur 

înspre Centru, iar pe strada Cli-

nicilor să fi e ca şi acum sens u-

nic spre centru şi să se pună se-

mafoare la trecerile de pietoni 

pentru a nu se fragmenta atât 

de mult trafi cul aşa cum se frag-

mentează acum prin trecerea 

pietonilor. În ceea ce priveşte a 

doua variantă, se păstrează ace-

leaşi elemente de benzi dedica-

te pentru transportul în comun, 

dar dimineaţa, pe Moţilor să fi e 

o bandă reversibilă, adică o ban-

dă pe care să vii spre oraş, în-

tre 7.00 şi 10.00”, spunea pri-

marul în urmă cu câteva luni.

Până se va lua o decizie în 

ceea ce priveşte strada Moţilor, 

Primăria a comandat un studiu 

despre modul în care ar trebuie 

regândit transportul în comun.

„L-am primit (n.red. studiul), 

nu este un studiu pentru tot ora-

şul, doar pentru anumite sec-

toare a fost făcut. De exemplu, 

pentru Gheorgheni există posi-

bilitatea de a introduce trans-

port prioritizat şi acum se ana-

lizează toate implicaţiile cu pri-

vire la străzile adiacente şi la lo-

curile de parcare care vor fi  afec-

tate. Căutăm soluţii alternative. 

Un alt studiu este pentru stra-

da Horea, pentru corelarea cu 

ce înseamnă tramvaiul şi trans-

portul în comun. Toate sunt fă-

cute de către specialişti”, a co-

mentat Boc.

În aprilie, primarul Emil Boc 

spunea că “a dat în lucru” stra-

da Titulescu, direcţia centru-Iu-

lius Mall, şi strada Observator.

„Aşteptăm soluţiile în ceea 

ce priveşte locurile de parcare, 

aşteptăm soluţiile de la specia-

lişti, că de aia sunt specialişti. 

Şi pe 21 Decembrie a fost o ban-

dă blocată de parcări şi am gă-

sit soluţii. Aştept specialiştii ca-

re să vină să îmi propună solu-

ţii. Uitaţi-vă în Grigorescu şi ui-

taţi-vă în Zorilor şi veţi găsi pro-

punerile viitoare pe cale le avem 

în analiză de a implementa anul 

viitor. Partea de Observator, ca-

re ţine de Zorilor, este posibil, 

şi acolo se poate gândi o ban-

dă dedicată. Aşa vine şi soarta 

garajelor desfi inţate, cu aceste 

priorităţi. În momentul când pui 

bandă dedicată pe Titulescu evi-

dent că vor dispărea toate gara-

jele din zona Gheorgheni pen-

tru că vor trebui create locuri 

suplimentare de parcare. Şi ai 

un argument legal pentru a tre-

ce la acest demers”, spunea la 

acea dată Boc.

Benzile dedicate nu se continuă 
pe Moţilor. Ar fi haos în trafic
Primăria continuă proiectul benzilor dedicate pentru mijloacele de 
transport în comun în Gheorgheni, dar şi pe Horea. În ceea ce priveşte 
continuarea pe Moţilor, proiectul este în stand by.

Boc vorbea că pe strada Moţilor vor fi  implementate ori benzi reversibile, fi e se va institui sens unic
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UBB ÎNSEAMNĂ:
21 de facultăți, 91 de departamente
22 centre culturale și peste 50 de centre de cercetare

AVEM
244 de programe de studii de licență,
222 programe de studii de masterat,
în limbile română, maghiară, germană, engleză și franceză

21

466
PROGRAME DE 

www.ubbcluj.ro

AI POSIBILITATEA
de a te perfecționa datorită gamelor variate de programe 
post-doctorale și post-universitare, programelor 
profesionale și de lifelong learning 

ezezezăzăăăăăăăăăăăăă

ALEGE
una dintre cele 28 de școli doctorale care acoperă
31 de domenii de cercetare

28
DOCTORALE

LIFELONG

ÎNSCRIE-TE DIN 10 SEPTEMBRIE!
HAI la UBB!

PUBLICITATE

Demararea activităţilor proiectului cu titlul

„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIETATII MARINA PROPERTIES 
CONSTRUCT S.R.L “

Societatea comercială MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L anunţă demararea 
proiectului„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMPANIEI MARINA PROPERTIES 
CONSTRUCT S.R.L“,începând cu data de 14.07.2018, în Cluj-Napoca, str. Calea Someseni, 
nr. 8, Jud. Cluj, proiect fi nanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Componenta 2.1 Microîntreprinderi, Axa prioritară Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici și mijlocii, Operaţiunea: Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor 
în domeniile competitive identifi cate în SNC și PDR-uri, având codul SMIS 113347.

Obiectivul general constă în cresterea competivităţii si dezvoltarea societăţii Marina 
Properties Construct S.R.L. prin introducerea în obiectul de activitate a lucrarilor de pregatire 
a terenului executate pentru terţi ca urmare a crearii unei infrastructuri automatizate de 
executarea a acestor tipuri de lucrari pâna la sfârsitul anului 2018.

Rezultatele proiectului:
• 4 active corporale
• 5 locuri de muncă nou create

Valoarea totală a proiectului: 1.312.363,11 lei
Valoare asistenţă fi nanciară nerambursabilă: 882.260,91 lei
Finalizare proiect: 31 Mai 2019
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Pentru informaţii suplimentare: MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L, e-mail a.

marina@marinaproperties.ro
Persoană contact: Marina Alexandru Viorel, tel. 0740.648.934

                                       
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat  din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  
Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

Fostul premier Emil Boc a 

comentat luni incidentele 

de la mitingul din 10 

august din Piaţa Victoriei 

precizând că autorităţile 

statului trebuie să dea 

mai multe răspunsuri. 

Boc i-a lăudat, în schimb, 

pe organizatorii proteste-

lor de la Cluj.

„În primul rând, aş vrea 

să îi felicit pe clujeni şi pe 

cei care au organizat la Cluj 

activităţile care au vizat li-

bertatea de exprimare şi mi-

tingurile desfăşurate pentru 

modul impecabil în care s-au 

desfăşurat evenimentele. 

Respect faţă de drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, res-

pect faţă de libertatea de ex-

primare, atitudine corectă şi 

profesionistă a tuturor au-

torităţilor statului, astfel în-

cât cetăţenii să îşi poată ex-

prima în manieră liberă 

într-un context paşnic punc-

tele de vedere într-o socie-

tate democratică. Felicit Clu-

jul pentru atitudinea corec-

tă exprimată. Nu a fost ni-

ciun incident şi a arătat res-

pectul deplin faţă de drep-

tul cetăţeanului la liberta-

tea de exprimare. Clujul a 

fost la înălţimea aşteptări-

lor”, a spus primarului Clu-

jului la un post de radio.

Fostul premier este de pă-

rere că în mijlocul manifes-

tanţilor de la Bucureşti se 

afl au şi „bătăuşi de profesie”.

„În privinţa mitingului de 

la Bucureşti, am apreciere 

şi respect faţă de oamenii 

din diaspora, faţă de româ-

nii noştri, care pe banii lor, 

pe zilele lor de concediu, au 

făcut atât amar de drum din 

toate colţurile Europei să vi-

nă în ţară pentru a-şi expri-

ma într-o societate demo-

cratică un punct de vedere, 

oricare ar fi, el trebuie să 

fie respectat. Un lucru tre-

buie să fie sfânt şi clar: li-

bertatea de exprimare nu 

poate fi reprimată, îngrădi-

tă în condiţiile legii. În al 

doilea rând, sunt multe în-

trebări care îşi aşteaptă răs-

punsul. Mă refer la ziua de 

10 august, aici e foarte clar 

că autorităţile statului tre-

buie să dea răspunsurile pe 

care le aşteaptă opinia pu-

blică: cum a fost posibil să 

se infiltreze persoane vio-

lente, cunoscute prin ante-

cendentele lor în mijlocul 

manifestanţilor, în mijlocul 

unei demonstraţii paşnice 

anunţate ca atare, dacă s-a 

ştiut acest lucru de ce nu 

s-a intervenit, dacă nu s-a 

ştiut, de ce nu s-a ştiut, da-

că au fost elemente violen-

te de ce nu au fost extrase 

dintre manifestanţi, trebuie 

verificat ordinul semnat de 

prefect pentru intervenţia în 

forţă, dacă el a respectat ce-

rinţele prevăzute de lege, 

proporţionalitatea şi gradu-

alitatea, dacă s-a justificat 

agresivitatea asupra unor 

persoane care nu reprezen-

tau pericol public. Era clar 

acolo că erau bătăuşi de pro-

fesie. Îi mulţumesc lui Dum-

nezeu că nu am avut un de-

ces. Putea fi iminent. Atunci 

era extrem de grav. Dacă a 

existat exces de autoritate, 

acel exces trebuie sancţio-

nat”, a mai spus Boc.

Ionel Corbu, procuror la 

Parchetul Militar, a declarat 

luni că în jur de 30 de pro-

testatari au depus plângeri 

împotriva jandarmilor, care 

vor fi reunite într-un singur 

dosar penal pentru purtare 

abuzivă şi abuz în serviciu. 

Procurorii au cerut imagini 

inclusiv de la victime şi vor 

începe audierile.

Ce spune Emil Boc 
despre incidentele 
de la proteste
Boc i-a lăudat pe organizatorii protestelor de la Cluj.

Părerile sunt împărţite când vine vorba de incidentele de la 
București. Judecătoarea Adina Daria Lupea, de la secţia pe-
nală a Curţii de Apel Cluj, care s-a remarcat în mediul online 
după ce a apreciat drept justifi cată intervenţia Jandarmeriei 
la protestul Piaţa Victoriei, a postat un nou mesaj pe 
Facebook.

„Indivizii ăștia nu sunt Diaspora. Să nu amestecăm lucrurile 
și să le facem vreun deserviciu alor noștri care au dorit un 
protest pașnic, dar au uitat de golanii rămași în ţară. Nu 
cred că turbulenţele le- au provocat cei din Diaspora, mai 
degrabă dezaxaţi de acest fel. Încă o dată, felicitări 
Jandarmeriei. Au demonstrat că nu suntem sat fără câini”, 
a scris Adina Daria Lupea.

Totodată, ea a postat și câteva mesaje ale unor utilizatori 
care îi aduc injurii.

„Nu vă mai obosiţi să mă convingeţi. Susţin tot ce a făcut 
aseară jandarmeria. A fost absolut justifi cat răspunsul lor. 
Ca om al legii, nu am cum tolera indisciplina sau violenţa. 
Nu ai cum să răspunzi cu petale de trandafi ri la bolovani, 
fecale, petarde, violente contra jandarmilor. Câtă vreme 
vorbim de proteste violente nu vă așteptaţi la baloane de 
săpun. Azi arată protestul mai normal. Așa se poate discu-
ta. Toţi cei care aveţi un cui împotriva jandarmilor de ieri, 
vă rog să părăsiţi singuri lista mea. M-am săturat să tot fac 
curăţenii”, a transmis judecătoarea, sâmbătă, pe pagina sa 
de Facebook.

Judecătoarea de la Cluj lovește din nou

USR Cluj anunţă retrage-

rea lui Elek Levente de la 

conducerea fi lialei jude-

ţene Cluj a partidului 

Uniunea Salvaţi România, 

după doi ani în funcţia 

de lider al organizaţiei.

Conducerea fi lialei judeţe-

ne a fost preluată interimar de 

Christian Schuster, vicepreşe-

dintele cu cel mai mare număr 

de voturi la ultimele alegeri. 

Interimatul va fi  asigurat pâ-

nă la organizarea următoarei 

Conferinţe Judeţene a USR 

Cluj, data acesteia urmând a 

fi  stabilită de Biroul Judeţean.

Elek Levente, demisie 
din funcția de lider al USR Cluj
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Aproape 60% dintre clu-

jeni sunt mulţumiţi de 

calitatea educaţiei din 

România, peste 77% 

evaluează pozitiv calita-

tea învăţământului 

superior românesc, în 

timp ce 89,4% au o 

părere bună şi foarte 

bună cu privire la cali-

tatea educaţiei în uni-

versităţile clujene.

Potrivit rezultatelor unui 

studiu realizat de reprezen-

tanţii Facultăţii de Ştiinţe Po-

litice, Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC) din ca-

drul Universităţii Ba-

beş-Bolyai, majoritatea per-

soanelor intervievate s-au 

declarat mulţumite de cali-

tatea mediului (80,4%), ca-

litatea apei, aerului sau a ni-

velului de curăţenie din oraş.

În ceea ce priveşte încre-

derea în instituţiile publice, 

acelaşi studiu arată că insti-

tuţiile cu cele mai mari pro-

bleme de imagine sunt Par-

lamentul (doar 7,1% dintre 

respondenţi au declarat în-

credere multă sau foarte 

multă), respectiv partidele 

politice (5,2%).

În acelaşi timp, clujenii 

au nivelurile de încredere 

cele mai ridicate în Primă-

rie (44%), Biserică (42,3%) 

şi Preşedinte (42,3%).

Persoanele intervievate au 

o părere bună despre calita-

tea spaţiilor pentru petrece-

rea timpului liber, peste do-

uă treimi dintre respondenţi 

evaluându-le pozitiv. Ele-

mentele de infrastructură (ru-

tieră, canalizare, transport 

public, iluminat şi salubrita-

te) au avut de asemenea eva-

luări preponderent pozitive. 

Cele mai mari probleme cu 

care se confruntă clujenii la 

acest capitol sunt, conform 

studiului realizat de repre-

zentanţii FSPAC, parcările şi 

locuinţele sociale. Aceasta în 

condiţiile în care doar 29,8% 

dintre cei intervievaţi au o 

opinie bună despre situaţia 

parcărilor în Cluj-Napoca, în 

timp ce peste jumătate din 

respondenţi evaluează situ-

aţia locuinţele sociale ca fi -

ind neutră sau proastă.

Dintre măsurile propuse 

pentru decongestionarea tra-

fi cului rutier, respondenţii 

au preferat construcţia pis-

telor pentru biciclete, 81,5% 

dintre aceştia considerând 

măsura potrivită, construc-

ţia mai multor parcări cu pla-

tă (81,4%) şi remorcarea ma-

şinilor parcate ilegal (71,7%).

Măsurile cele mai nepo-

pulare au fost restricţiona-

rea accesului maşinilor pe 

anumite străzi şi condiţio-

narea accesului în centrul 

oraşului de existenţa unui 

abonament, doar 46,5%, re-

spectiv, 39,8% dintre res-

pondenţi considerându-le 

potrivite pentru reducerea 

aglomeraţiei.

„Majoritatea persoanelor 

intervievate au afi rmat că fo-

losesc foarte rar sau nu folo-

sesc deloc serviciile online ale 

instituţiilor publice, doar o 

treime dintre respondenţi ac-

cesându-le mai des de câteva 

ori pe an, majoritatea acestor 

persoane fi ind mulţumite de 

calitatea serviciilor.

În ceea ce priveşte buge-

tarea participativă, majori-

tatea clujenilor (58,2%) au 

afirmat că nu auziseră des-

pre procesul prin care pot 

vota proiecte pentru finan-

ţare din partea Primăriei, iar 

dintre cei care ştiau despre 

acest proces 56,6% nu au 

participat la vot. Proporţia 

celor care declară că au vo-

tat dintre respondenţii care 

au sub 50 de ani este dublă 

faţă de proporţia celor care 

declară că au votat şi au pes-

te 65 de ani”, spun repre-

zentanţii UBB Cluj.

Studiul a fost realizat la 

finalul anului 2017 şi înce-

putul anului 2018, reprezen-

tanţii Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării din cadrul 

UBB aplicând peste 520 de 

chestionare.

Cât sunt de mulţumiţi clujenii 
de universităţi şi servicii publice?
Majoritatea clujenilor afitmă că nu au auzit de bugetarea participativă.

Clujenii consideră că restricţionarea accesului maşinilor pe anumite străzi este o măsură nepopulară

Producătorul polonez 

Solaris a depus singura 

ofertă la licitaţia lansa-

tă de Primăria 

Cluj-Napoca pentru 

achiziţia a 50 de trolei-

buze, valoarea contrac-

tului fiind estimată la 

123 de milioane de lei.

Solaris Bus & Coach a de-

pus până la termenul limi-

tă de 9 iulie singura ofertă 

la licitaţia pentru achiziţia 

50 de troleibuze noi de 18 

metri, lansată în luna mai 

de Primăria Cluj-Napoca, 

conform datelor din noul 

Sistem Electronic de Achi-

ziţii Pubice (SICAP).

„Am semnat, luni, rapor-

tul procedurii pentru achi-

ziţia de 50 de troleibuze noi 

pe fonduri europene. A fost 

o procedură de licitaţie cu 

mai mulţi interesaţi în par-

ticipare, dar cu un singur 

câştigător, unul singur a de-

pus oferta efectivă pentru 

achiziţia de troleibuze. E 

vorba de un acord cadru 

pentru 50 de troleibuze, va-

loarea acordului cadru es-

te de 123 milioane lei, iar 

valoarea unui troleibuz es-

te de 2.466.000 lei fără TVA. 

Aceste troleibuze sunt de 

ultimă generaţie, cu toate 

dotările aferente, începând 

de la podea joasă pentru 

persoanele cu dizabilităţi, 

la toate facilităţile care în-

seamnă siguranţă, camere 

video, WI-FI, 140 de locuri, 

din care 36 de locuri pe sca-

une, aer condiţionat, adică 

toate acele facilităţi speci-

fice unui mijloc de trans-

port în comun european 

sunt asigurate în noua lici-

taţie. Firma Solaris a câşti-

gat licitaţia. Mai avem au-

tobuze de la ei. Sunt sin-

gurii care au depus ofertă, 

au fost vreo patru firme ca-

re au cerut caietul de sar-

cini, au cerut lămuriri. Se 

poate încheia contractul, 

aici nu mai există proble-

ma contestaţiilor”, a anun-

ţat primarul Emil Boc la un 

post de radio.

Cele 50 de troleibuze ur-

mează să fie achiziţionate 

în baza unui acord cadru pe 

o perioadă de 48 de luni. 

Valoarea totală a acordului 

este de 123 milioane lei, fă-

ră TVA, fondurile fiind asi-

gurate prin Programul Ope-

rational Regional – POR şi 

buget local.

Conform caietului de sar-

cini, troleibuzele vor fi  de 

tip articulat, noi, cu planşeu 

jos (podea coborâtă) şi faci-

lităţi pentru accesul persoa-

nelor cu mobilitate redusă.

Municipiul Cluj-Napoca 

mai lansase pe 15 februa-

rie o licitaţie pentru achi-

ziţia a 50 de troleibuze, 

acordul cadrul având atunci 

o valoare estimată de 97 de 

milioane de lei (21 milioa-

ne de euro) şi o durată de 

48 de luni. Pe 30 martie, li-

citaţia a fost însă anulată. 

Motivul? „La data limită de 

depunere ofertă nu exista 

nici un ofertant înscris ca-

re a depus ofertă de preţ", 

se explică în anunţul publi-

cat în SEAP.

Producătorul polonez So-

laris a mai livrat recent la 

Cluj şi primele autobuzele 

electrice din România. Re-

amintim că municipiul 

Cluj-Napoca este primul 

oraş din România care a in-

trodus autobuzele electri-

ce. Această licitaţie a fost 

câştigată de compania So-

laris. În prima fază, au fost 

livrate 11 autobuze, însă 

contractul prevede un total 

de 30 de autobuze electri-

ce pentru transportul pu-

blic. Acestea au fost puse 

în circulaţie pe 1 iunie.

Preţul unui autobuz elec-

tric este de 500.000 de eu-

ro, astfel că primele 11 cos-

tă 5,5 milioane de euro. În 

iulie 2017, când a fost fina-

lizată licitaţia, primarul din 

Cluj-Napoca, Emil Boc, spu-

nea că finanţarea primelor 

11 autobuze este asigurată 

din fonduri elveţiene. Pri-

măria din Cluj-Napoca este 

astfel prima din România 

care achiziţionează şi pune 

în circulaţie autobuze elec-

trice. Vehiculele au o capa-

citate de 78 de locuri şi o 

autonomie de 105 kilome-

tri, sunt dotate cu wifi, cu 

camere video de suprave-

ghere, aer condiţionat şi po-

dea joasă pentru persoane-

le cu dizabilităţi.

Încă o licitaţie câştigată de polonezi 
la Cluj. Vor livra 50 de troleibuze noi

ZMT 2018 te invită la muzeu
Cu prilejul celei de-a XVIII-a ediţii a Zilelor Municipiului 

Turda vizitatorii Muzeul de Istorie vor benefi cia sâmbătă, 
18 august de un program atractiv și de ne ratat: expoziţie 
în aer liber, târg de produse hand-made și deja mult aștep-
tatul concert de jazz!

Membrii trupei Funkorporation din Cluj-Napoca, câștigă-
tori a numeroase premii, ne vor încânta auzul cu un reper-
toriu ce cuprinde de la piese cu cadenţe interioare extrem 
de funky până la soul melancolic, mustind de bași bine pla-
saţi, voci incredibile, riffuri catchy de chitară, detalii străluci-
toare din saxofon și trombon, toate aranjate bogat, cu pof-
tă, fi erbinte. Concertele lor sunt intense, frenetice, de o exu-
beranţă neostoită, iar reţeta este: groove-uri funky, bas bi-
ne plasat, vocal excepţional, piperat cu sufl ători, mixat cu 
puţin jazz, ska, balkan, reggea plus atitudine pozitivă!

O gamă variată de suveniruri și creaţii hand-made – in-
spirate după exponatele noastre din muzeu și realizate de 
artiști platici sau producători locali – își așteaptă cumpără-
torii în curtea muzeului, începând cu orele 10:00 și până 
la lăsarea serii. Ceramica preistorică cu decor bogat și va-
riat descoperită în așezarea de la Săndulești, artefactele 
romane – piese de podoabă sau de echipament militar și 
accesorii vestimentare ale soldaţilor din legiunea romană 
de la Potaissa, alături de piesele postromane și medieva-
le au reprezentat sursă de inspiraţie pentru artizani.

Seria de activităţi dedicate aniversării Centenarului Marii U-
niri de la 1918 continuă prin organizarea expoziţiei de artă fo-
tografi că “Comorile României”. Autorul expoziţiei Ilie Tudorel, 
Baia Mare, membru al Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) va pre-
zenta monumentele istorice imortalizate prin obiectivul apara-
tului său de fotografi at. Artistul își propune să promoveze în 
rândul iubitorilor de cultură din ţară și din străinătate cele mai 

importante valori ale patrimoniului cultural din România.

PROGRAM 
Vineri – Duminică, 17-19 august 2018
10:00 – 17:00 - Acces gartuit în spațiul expoziţional
Sâmbătă, 18 august 2018
 10:00 – 21:00 – Târg de creații hand made și suveniruri 
– artiști plastici și producători locali
 11:00 – 12:00 – Expoziția de artă fotografi că “Comorile 
României” – Ilie Tudorel, Baia Mare
 19:00 – 20:30 – Concert Jazz – Funkorporation 
Cluj-Napoca
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Smida Jazz Festival ajun-

ge în acest an la cea de-a 

treia ediţie. Începând de 

vineri, iubitorii de muzică 

de calitate sunt aşteptaţi 

să petreacă timp la 

munte, pe ritmuri de jazz.

Smida Jazz Festival este un 

eveniment internaţional 

open-air dedicat jazz-ului de 

avangardă, care va avea loc 

între 17 şi 19 august, chiar în 

inima Parcului Natural Apu-

seni, mai exact în pitorescul 

sat Smida (Beliş, Cluj).

Însă muzica nu este totul. 

În acest cadru natural feeric, 

festivalierii se vor putea im-

plica în diverse activităţi, a-

tât educative, cât şi recreati-

ve, iar pe înserate vor putea 

să se bucure de muzica a trei 

grupuri româneşti şi şase de 

peste graniţe.

Muzica bună, aerul curat 

de munte, traseele care îţi ta-

ie respiraţia şi activităţile 

inedite sunt combinaţia per-

fectă pentru un weekend plin 

de relaxare şi, atunci, nu es-

te un festival dedicat în ex-

clusivitate iubitorilor de jazz. 

Din contră, îşi deschide por-

ţile pentru oricine doreşte să 

se bucure de minunile pe ca-

re le poate oferi natura, la 

doar câțiva zeci de kilometri 

de un oraş atât de aglomerat 

precum e Cluj-Napoca.

Pe scena Smida Jazz Festi-

val vor urca următoarele for-

maţii: Muntet (România), Im-

mortal Onion (Polonia), Porti-

co Quartet (Marea Britanie), 

KRiSPER (România), Barabás 

Lőrinc Quartet (Ungaria), Kim-

mo Pohjonen (Finlanda), Pa-

perjam (România), Sons of Ke-

met (Marea Britanie), Spirit Ca-

ve – Marilyn Mazur, Nils Petter 

Molvær, Eivind Aarset, Jan Bang 

(Danemarca/Norvegia).

Ritmuri de jazz 
răsună în acest 
weekend la munte!

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Duminică, 19 august, un 

eveniment inedit va avea loc 

la Chinteni. Mai exact, la 

Casuţa cu Zestre, str. Unirii 

nr. 175, clujenii din toate 

colţurile vor putea să parti-

cipe la un „Joc la şură”, aşa 

cum se făcea odinioară, pe 

vremea bunicilor.

Şura a fost din cele mai în-

depărtate timpuri loc de adu-

nare şi de socializare, indife-

rent că era vară sau iarnă. Oa-

menii de la ţară de pe vremea 

bunicilor se adunau acolo la 

joc, la şezătoare, la o vorbă. 

Ba mai mult, şura se transfor-

ma în loc de ospăţ cu ocazia 

vreunei nunţi. Se înşirau pe 

toată lungimea ei mese şi sca-

une, iar invitaţii mâncau, beau, 

dansau şi povesteau.

În speranţa că vor reuşi să 

reînvie din atmosfera acelor 

vremuri, când nu era nevoie 

de săli imense şi DJ-ii scum-

pi pentru ca o petrecere să fi e 

reuşită, Asociaţia „Zestrea”, 

care de ani de zile se ocupă 

cu păstrarea şi promovarea 

obiceiurilor şi tradiţiilor ro-

mâneşti, organizează un „Joc 

la şură”, unde sunt aşteptaţi 

să vină oamenii cu mic, cu 

mare, să danseze, să schim-

be o vorbă şi să mănânce un 

gulyas la ceaun, oferit de or-

ganizatori. Mâncarea va fi  gă-

tită după tehnica şi reţetele 

tradiţionale şi va fi  servită cu 

pâine de casă, cu coaja cro-

cantă şi cu miezul moale. 

Pentru a fi  creată o atmosferă 

cât mai autentică, cu muzică 

tradiţională specifi că zonei Clu-

jului, ceteraşul Şandorică Ciur-

cui şi taragotistul Marc Anghel 

vor cânta până în zori.

„Ce este jocul la şură? Es-

te o formă de petrecere la 

sat, un obicei vechi care obiş-

nuia să se ţină în comunită-

ţile săteşti din Transilvania. 

Aceste petreceri erau orga-

nizate pe perioada verii în 

anexele mai încăpătoare ale 

gospodăriilor ţărăneşti, re-

spectiv în şură. Din păcate, 

în prezent se organizează 

mai rar petreceri ţărăneşti cu 

muzică tradiţional româneas-

că, iar cele care au loc nu se 

mai ţin în forma lor auten-

tică, cea de jocuri la şură. 

Oamenii sunt invitaţi să par-

ticipe în costum popular, la 

fel cum şi cei din comunita-

te vin îmbrăcaţi în costume-

le lor. De asemenea, cum co-

munitatea este multietnică 

şi invitaţia este multilingvă. 

Se cântă şi în româneşte şi 

în maghiară şi în ţigăneşte”, 

a explicat Sebastian Paic, 

unul dintre organizatori.

Asociața „Zestrea” nu se afl ă 

la primul eveniment de acest 

gen. Ei au organizat un „Joc la 

șură” și în urmă cu doi ani, iar 

comunitatea a reinviat obice-

iul cu unul dintre vechii orga-

nizatori de joc ai satului 

Chinteni, deși obiceiul se pier-

duse în urmă cu 30-40 de ani.

Invitaţi la „Joc în şură”
Un grup de tineri doresc să reînvie un obicei popular în comuna Chinteni.

Femei îmbrăcate în costum tradițional care torc lână în cadrul „Jocului la șură”
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Indiferent că a fost vorba 

de protestele din iarnă sau 

cele din ultimele zile, mulţi 

părinţi au ales să îşi ducă 

copiii cu ei. De data aceas-

ta, cele mai multe lozinci 

strigate conţineau cuvinte 

vulgare. Specialiştii spun 

că în acest caz, copiii nu ar 

trebui să fi e expuşi la ast-

fel de manifestaţii.

Din ce în ce mai mulţi pă-

rinţi îşi duc copiii cu ei la pro-

teste şi îi lasă să parcurgă, ală-

turi de ei, kilometri întregi. Au 

fost nenumărate discuţii în le-

gătură cu moralitatea acestor 

părinţi. Unii erau pro, alţii erau 

contra. Doar în cazul prime-

lor proteste, de la începutul 

anului trecut, Autoritatea Na-

ţională pentru Protecţia Copi-

lului a primit 29 de sesizări 

anonime din întreaga ţară pri-

vind pariciparea la mitinguri-

le împotriva Guvernului.

Părinţii care ar putea fi  gă-

siţi vinovaţi că au abuzat de 

copiii lor riscă amenzi între 500 

şi 10.000 de lei, potrivit legii 

româneşti privind protecţia co-

pilului. Pe de altă parte, Con-

venţia privind drepturile Copi-

lului UNICEF, document ratifi -

cat şi de România încă din 1990, 

copiii au dreptul să participe la 

întruniri paşnice care nu încal-

că drepturile celorlalţi.

Proteste cu cuvinte 
vulgare

În cazul ultimelor protes-

te, însă, situaţia a stat puţin 

mai diferit, ţinând cont că lait-

motivul manifestaţiilor din 

weekendul care tocmai a tre-

cut a fost „M*ie PSD”. Astfel, 

pe reţelele de socializare, clu-

jenii au fost contrariaţi văzând 

poze în care apăreau copiii 

care ţopăiau şi se jucau în 

timp ce adulţii din jurul lor 

strigau cuvinte vulgare. Cu 

toate că mulţi clujeni nu sunt 

de acord cu prezenţa copiilor 

la proteste, nu judecă, fi ind-

că motivează că mulţi părinţi 

nu au cu cine să îi lase pe cei 

mici, cât timp ei îşi scandea-

ză nemulţumirile.

„Copiii nu ar trebui să audă 

aşa ceva, dar este foarte adevă-

rat că generaţia care iese acum 

în stradă are copii mici. Şi chiar 

dacă e greu de crezut, mulţi 

chiar nu au cu cine lăsa copiii. 

În cazul acestei generaţii chiar 

nu se găseşte, de foarte multe 

ori. Şi cred că oamenii au hotă-

rât că ies în stradă orice ar fi ”, 

a spus o clujeancă.

Reacţii diferite, 
în funcţie de vârstă

Specialiştii spun însă că pâ-

nă la vârsta de 3 ani, contac-

tul celor mici cu astfel de si-

tuaţii nu este una marcantă,

„Nu era o problemă sem-

nifi cativă. Acum că sunt si-

tuaţii în care sunt copii în pe-

ricol direct, ar fi  un lucru de 

gândit, dacă este bine sau nu 

să duci un copil în acel me-

diu. Faptul că sunt expuşi la 

un limbaj vulgar depinde sub 

ce formă apare acest limbaj, 

ce vârstă are copilul. Un co-

pil de 3 ani şi până la acea 

vârstă nu sesizează foarte 

multe din ceea ce se întâm-

plă în jurul lui. Sunt şanse 

foarte mari că nici nu îşi va 

mai aminti aceste evenimen-

te”, a explicat psihiatrul Cris-

tian Puşcaş.

Însă, cei mai mărişori, în 

cazul în care nu înţeleg con-

cret ce se întâmplă şi sensul 

cuvintelor pe care le aud şi pe 

care ulterior le reproduc şi ca-

re îi poate afecta din punct de 

vedere social.

„De la acea vârstă încolo, 

depinde foarte mult de la in-

teracţiune cu limbajul vulgar, 

cât de intense sunt sau dacă 

este doar o lozincă care poa-

te fi  explicată de părinte foar-

te efi cient, că e ceva ce nu 

au voie să spună acasă, dar 

la protest se aude. Dacă e un 

limbaj repetat vulgar, este 

mai bine să nu fi e expuşi co-

piii. Copilul, cu orice se în-

tâlneşte, ulterior, în anumite 

situaţii, cumva transformând 

în joacă, încearcă să repro-

ducă. Fiindcă aşa funcţionea-

ză învăţarea copilului, repe-

tă şi reproduce tot ceea ce 

vede în jurul lui. Dacă nu în-

ţelege tot ceea ce se întâm-

plă în jurul lui şi nu poate 

prelucra informaţia, ea este 

mai nocivă, mai dăunătoare. 

Dacă înţelege, atunci, este 

pentru binele lui. Dacă este 

expus în anumite medii în ca-

re primeşte informaţii care nu 

pot fi  prelucrate, pe care nu 

pot fi  înţelese, pe care nu am 

dori să le reproducă în nicio 

situaţie, atunci este de prefe-

rat să nu se expună copiii la 

aceste proteste”, a adăugat 

Cristian Puşcaș. 

Ce se întâmplă cu copiii pe care părinţii 
îi duc la proteste şi aud cuvinte vulgare?
Specialiştii spun că cei mici, în cazul în care nu înţeleg, trebuie feriţi de astfel de medii.

Din ce în ce mai mulţi părinţi îşi duc copiii cu ei la proteste şi îi lasă să parcurgă, alături de ei, kilometri întregi
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MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- LI-MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- LI-
NOLEUMNOLEUM

Loc Gilău, str. Someșul  Rece, nr. 1254, jud Cluj

ORAR: L-V 9-17

Comenzi și informații la tel: 0740-093.022 (depo-
zit) 0264-371.161 (birou)

Comenzile se pot face pe noul nostru 
MAGAZIN ON-LINE www.mochetacovoare.ro

EXPEDIEM PRIN CURIER.
Clujenii benefi ciază de livrare gratuită indiferent 

de cantitate.

Oferim servicii de montaj și surfi lare mochete.

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

Recep Tayyip Erdogan a 

declarat că deprecierea 

lirei turceşti este rezultatul 

unui „complot politic”  

împotriva ţării sale, care 

va riposta prin căutarea de 

noi pieţe şi aliaţi, în timp 

ce relaţiile cu SUA sunt 

tensionate, relatează AFP.

„Scopul operaţiunii este de 

a obţine o capitulare a Turciei 

în toate domeniile, de la fi nan-

ţe la politică. Ne confruntăm 

din nou cu un complot poli-

tic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 

vom învinge”, a spus declarat 

Erdogan în faţa susţinătorilor 

săi la Trabzon, oraş situat la 

Marea Neagră (nord-est).

Dacă Washingtonul este 

dispus să sacrifi ce relaţiile cu 

Ankara, Turcia va răspunde 

căutând „noi pieţe, noi parte-

neriate şi noi aliaţi, în detri-

mentul celui care a lansat un 

război economic împotriva în-

tregii lumi, inclusiv a ţării 

noastre”, a ameninţat el.

„Nu putem să spunem de-

cât la revedere aceluia care 

decide să-şi sacrifi ce parte-

neriatul strategic şi o alianţă 

de o jumătate de secol cu o 

ţară de 81 de milioane de lo-

cuitori pentru a-şi salva rela-

ţii cu grupări teroriste”, a 

spus preşedintele turc.

În discursul său din locali-

tatea Unye de la Marea Nea-

gră, Erdogan a încercat să se 

arate stăpân pe situaţie: „Do-

larii, euro şi aurul sunt gloan-

ţele, ghiulelele şi rachetele răz-

boiului economic care a fost 

declanşat împotriva ţării noas-

tre. Cel mai important lucru 

este să rupem mâinile care trag 

cu aceste arme”, a tunat lide-

rul turc. „Ei au dolarul, noi îl 

avem pe Allah. Cei care vor să 

ne pună în genunchi se pare 

că nu ne cunosc. Ruşine să vă 

fi e! Daţi partenerul vostru stra-

tegic din NATO în schimbul 

unui preot.” Şi Erdogan a aver-

tizat că ţara sa „îşi va căuta 

noi prieteni şi aliaţi”.

Invocarea puterii lui Allah 

nu a împiedicat lira turcească 

să înregistreze vineri o nouă 

prăbuşire istorică de 17%. De 

la începutul anului, moneda a 

pierdut 44%, ceea ce a dus 

practic la înjumătăţirea averii 

turcilor şi la panică în rândul 

investitorilor străini, care în-

cep să se retragă din Turcia.

Vineri seara, Erdogan a 

avut o convorbire cu Putin 

pentru a discuta relaţiile eco-

nomice şi posibilitatea de a 

contracara noile sancţiuni.

Turcia şi Statele Unite sunt 

parteneri în cadrul NATO. SUA 

au o bază importantă la In-

cirlik, în sudul Turciei, utili-

zată în prezent ca centru de 

operaţiuni împotriva grupării 

jihadiste Statul Islamic (SI).

Preşedintele Erdogan a res-

pins vineri preocupările lega-

te de deprecierea lirei, îndem-

nându-i pe turci să „nu-şi fa-

că griji”, declaraţie ce survi-

ne în contextul în care mone-

da naţională a înregistrat scă-

deri record în ultimele săptă-

mâni pe fondul unei crize di-

plomatice cu SUA, relatează 

Reuters, AFP şi dpa.

Situaţia economiei Turciei 

este foarte aproape de catas-

trofă. Slăbiciunea lirei face tot 

mai difi cil pentru companiile 

turce care s-au împrumutat 

de afară să-şi plătească dato-

riile. Diferenţa dintre preţuri-

le la care „dealerii” vând şi 

cumpără lira a ajuns mai ma-

re decât era la apogeul crizei 

fi nanciare din 2008.

Relaţiile dintre Ankara şi Wa-

shington, aliaţi NATO, s-au ten-

sionat pe fondul încarcerării în 

Turcia a pastorului evanghelic 

american Andrew Brunson pe 

baza unor acuzaţii de terorism, 

situaţie care a determinat im-

punerea de sancţiuni america-

ne împotriva a doi dintre mi-

niştrii lui Erdogan şi amenin-

ţări cu restricţii comerciale.

Agenţia Bloomberg afi rmă 

că riscul ţării de a intra în in-

capacitate de plată din cauza 

datoriei externe îl depăşeşte 

pe cel al Greciei.

Ankara reproşează de ase-

menea SUA sprijinul acordat 

în Siria miliţiei kurde Unităţi-

le de Protecţie a Poporului 

(YPG). Ankara consideră că 

această miliţie are legături cu 

Partidul Muncitorilor din Kur-

distan (PKK), clasat drept or-

ganizaţie „teroristă”  de către 

Turcia, dar şi de către SUA.

În absenţa surselor de fi -

nanţare interne, Turcia este 

nevoită să se împrumute de 

pe piaţa externă, la dobânzi 

uriaşe, pentru a-şi susţine in-

vestiţiile. Potrivit Goldman Sa-

chs, defi citul său de fi nanţa-

re este similar celui observat 

înainte de criza monetară asi-

atică de la sfârşitul anilor ’90 

şi de criza datoriilor din Ame-

rica Latină, în anii ’80.

În războiul cu Trump, Erdogan 
mizează pe alianţa cu Allah
Economia Turciei se clatină sub loviturile economice americane: lira se 
prăbuşeşte, investitorii străini fug, iar riscul intrării ţării în incapacitate 
de plată este mai mare decât al Greciei.

Ankara reproşează de asemenea SUA sprijinul acordat în Siria miliţiei kurde Unităţile de Protecţie a Poporului

Marele Maestru Andrei Istrăţescu
într-un Simultan de Şah de excepţie la ZMT!

Andrei Istrăţescu este multiplu campion naţional și eu-
ropean de juniori și seniori. Campion european la catego-
ria sub 16 ani, campion naţional de seniori la doar 17 ani, 
mare maestru din 1994 și participant la șase ediţii ale Jo-
curilor Olimpice și două Campionate Mondiale câștigate 
pentru România – sunt doar câteva dintre performanţele 
șahistului român, care de mai bine de șase ani fi gurează 
în Top 100 FIDE. A castigat sute de turnee în ţară și în stră-
inătate, fi ind considerat de mulţi "un geniu al șahului".

Marele Maestru va fi  prezent la Zilele Municipiului Turda, 
unde va juca un simultan la 20 de mese cu pasionaţii de șah ai 
Turzii, copii și adulţi, membri ai Clubului de Șah Potaissa Turda.

Evenimentul se va desfășura vineri, 17 august, începând 
cu ora 18.30, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda. 
Accesul în sală se va face pe bază de invitaţie.

ZMT mulţumește sponsorilor și partenerilor:

Gold: SALINA Turda, COMPANIA DE APĂ ARIEȘ, DOME-
NIUL PUBLIC Turda

Silver: Holcim, ACSA, ASA Consolis
Bronze: DDD Insecto, Massimo, Transilvania Impact, Pui 

de Moroșan, Petric
Basic: Raiffeisen Bank, Dachim, Rusalca, Marele Alb, Es-

opetrol, Pizza Planet, Biti, Modulo Decor, Takka Roof, Ma-
xim Invest, Edy Star, Alpin 57 Lux, Opticon, Oncos, Vita-
farm Plus, Tase Mara, Rimm Proiect, Maximal, Dactylis 
Prod, Flavius Nutritia, Mirfl av, Redoxim, Iva Comexim, Ga-
lateea Farm, Celeste Com, Met Copilul, Veroli Farmacie, Ni-
na Impex, Clasic Artdesign, Sanitex Mag Mixt
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. 
angajează:

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Turda, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, speciali-

zarea petrol și gaze/ instalaţii/ construcţii civile și industriale sau curs de califi care de instalator ga-
ze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Zalău
Candidatul ideal: Absolvent de liceu sau școală de arte și meserii, specializarea petrol și gaze/ 

instalaţii, cu califi care de instalator în domeniul gazelor naturale. Experienţă minim 1 an în in-
stalaţii. Permis de conducere ctg.B.

• TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa şi Satu Mare
Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani 

în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţinerea autoriza-
ţiei ISCIR RSL-IMPS constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• MAGAZIONER în Cluj-Napoca, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare şi Zalău
Candidatul ideal: Studii medii. Experienţă minim 1 an în domeniul. Deprinderi foarte bune de 

utilizare MS Offi ce. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și ISCIR, 
pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să ne tri-
miţi CV-ul până la data de 15.09.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului nr.40, 
550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro
SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în 

calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind 
protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu 
privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: 
https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/
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Scene de fi lm la Mormântul lui Mihai Viteazul!

Discursul de peste veacuri al marelui Voievod Mi-
hai Viteazul şi una dintre cele mai importante bă-
tălii purtate de acesta pentru reîntregirea neamu-
lui, vor fi  reconstituite în cadrul unui spectacol – 

eveniment marca Lupii Albi!
Primăria Municipiului Turda vă invită la cel mai specta-

culos eveniment, dedicat Centenarului Marii Uniri: „RO-
MÂNIA 100“ – Mihai Viteazul – Prima Unire a tuturor ro-
mânilor. Filă de istorie reconstituită.

Spectacolul de reevocare istorică, realizat de celebra tru-
pă de actori și cascadori LUPII ALBI, prezintă discursul de 
peste veacuri al marelui Voievod Mihai Viteazul la Cente-
nar, una dintre cele mai importante bătălii purtate de vo-
ievod pentru unirea celor trei ţări române, precum și mo-
mentul festiv al încoronării acestuia în Cetatea Alba Iulia.

Voievodul valah va fi  interpretat de nimeni altul decât 
tenorul Vlad Miriţă, care de mai bine de 5 ani joacă alături 
de Lupii Albi în toate spectacolele de reevocare istorică ale 
acestora. Distribuţia de excepţie este completată de mari 
actori ai teatrului și fi lmului românesc: Ioan Isaiu îl joacă 
pe Andrey Bathory, Elvira Deatcu este Doamna Teodora, 
iar vestitul general Baba Novac este adus la viaţă de Bog-
dan Jianu, cel ce semnează regia și scenariul spectacolului. 
Liviu Cheloiu, Mircea Silaghi și Adrian Curpene sunt Fraţii 
Buzești, iar Radu Micu îl întruchipează pe scoţianul John 
Smith. Personajul Malaspina, consilierul lui Bathory este 
Dan Ionescu.

Scenele de reevocare istorică, ce vor fi  interpretate la 
Turda, fac parte dintr-un spectacol mai amplu, Mihai Vitea-
zul, din repertoriul extrem de vast al Lupilor Albi, în care 
fi guri marcante ale istoriei naţionale sunt readuse la via-
ţă: Vlad Ţepeș – Dracula, Ștefan cel Mare, Constantin Brân-
coveanu, Iancu Jianu, Regina Maria etc.

Aproximativ 15 cascadori profesioniști, cărora li se vor 
alătura peste 30 de voluntari din municipiul Turda, vor com-
pleta tabloul general al acestui moment de mare încărcă-
tură istorică.

LUPII ALBI sunt o Asociaţie Culturală al cărei obiectiv es-
te securizarea, conservarea și promovarea istoriei și a va-
lorilor naţionale prin reevocarea momentelor ce ne-au de-
fi nit ca popor, ca naţie. Actorii și cascadorii profesioniști din 
această echipă și-au unit forţele pentru a readuce în aten-
ţia publicului “ISTORIA CA UN SPECTACOL”.

Evenimentul „ROMÂNIA 100“ – Mihai Viteazul – Pri-
ma Unire a tuturor românilor. Filă de istorie reconstitui-
tă, va avea loc duminică, 19 august, începând cu ora 18.00, 
în Parcul Mihai Viteazul (lângă Mănăstirea Mihai Vodă). 
Spectacolul durează aproximativ 50 de minute, iar pentru 
buna desfășurare a evenimentului și pentru a vă asigura 
un loc cu vizibilitate, vă sugerăm să ajungeţi la locaţie la 
ora 17.30.

Infractorii cibernetici ar 

avea posibilitatea să intre 

în posesia parolelor utiliza-

torilor de internet în primul 

minut după ce aceştia le-au 

tastat, folosindu-se de căl-

dura reziduală rămasă pe 

tastele recent atinse, este 

noua descoperire a cercetă-

torilor de la Universitatea 

din California, Irvine (UCI), 

publicată în lucrarea 

„Thermal Residue-Based 

Post Factum Attacks On 

Keyboard Password Entry”.

Potrivit unui articol publicat 

pe blogul din România al produ-

cătorului de soluţii de securitate 

Eset, echipa de cercetători au ru-

gat 30 de utilizatori să introducă 

10 parole diferite, atât puternice, 

cât şi slabe, cu ajutorul a patru 

tastaturi externe obişnuite.

„Utilizând o cameră termică, 

cercetătorii au scanat apoi căl-

dura reziduală rămasă pe taste-

le recent atinse. În cea de-a do-

ua etapă, au apelat la opt non-ex-

perţi în domeniu, care, în calita-

te de „adversari”, au fost rugaţi 

să reconstituie setul de taste fo-

losite, din datele termografi ce – 

lucru pe care l-au realizat cu suc-

ces. Pe scurt, subiecţii au deslu-

şit fără probleme seturi întregi 

de combinaţii, capturate de apa-

ratul foto chiar şi după 30 de se-

cunde de la atingerea primei tas-

te. În plus, a fost posibilă recu-

perarea unui set parţial de taste 

la un minut după ce prima tas-

tă a fost apăsată (...) Piesele puzz-

le-ului astfel obţinute ar putea fi  

utilizate cu uşurinţă pentru ata-

curile de spargere a parolei”, se 

arată în cercetare.

Un studiu publicat în anul 

2011 a dezvăluit că şi coduri-

le PIN introduse prin tastatu-

ra bancomatelor pot fi  recupe-

rate în acelaşi mod.

„Dacă tastaţi parola şi ple-

caţi de lângă aparat, ar putea fi  

afl ate multe despre parola dvs. 

Având sângele cald, oamenii 

preferă în mod natural medii 

mai reci decât temperatura lor 

internă. Din cauza acestei dife-

renţe de temperatură, este ine-

vitabil să nu lăsăm reziduuri 

termice pe numeroase obiecte 

pe care le atingem în mod obiş-

nuit, mai ales cu mâinile goa-

le”, susţine unul dintre autorii 

lucrării, Gene Tsudik, citat de 

blogul Eset România.

Conform articolului, acest 

nou tip de atac post factum con-

stituie o ameninţare reală pen-

tru sistemele bazate pe parolă, 

nu în ultimul rând pentru că 

„dispozitivele anterioare de de-

tectare a nişelor devin din ce în 

ce mai puţin costisitoare”.

În contextul noii descoperiri, 

academicienii de la Universitatea 

din California, Irvine, recoman-

dă o serie de măsuri de atenua-

re care ar trebui să facă imposi-

bil sau măcar mai difi cil furtul 

datelor personale. Astfel, acestea 

includ trecerea mâinilor peste tas-

tatură după introducerea infor-

maţiilor sensibile sau tastarea ale-

atorie cu scopul de a genera „zgo-

mot termic”, pentru a acoperi ur-

mele lăsate pe tastatură. O altă 

soluţie face referire la folosirea 

mouse-ului pentru a tasta parola 

direct de pe tastatura de pe ecran.

În ultimă instanţă, ca măsu-

ră extra-protecţie se propune fo-

losirea de mănuşi izolante, iar 

în alte cazuri purtarea unor un-

ghii false acrilice lungi.

Metoda prin care hackerii fură 
parolele: căldura de pe tastatură
Atacatorii cibernetici ar putea folosi căldura rămasă pe tastaturile 
utilizatorilor pentru a sustrage parolele.

Acest nou tip de atac post factum constituie o ameninţare reală pentru sistemele bazate pe parolă

PUBLICITATE

Sanitarii Pricepuţi – Concurs de 
acordare a primului ajutor la ZMT

ZMT alături de Crucea Roșie – fi liala Cluj vă invită vineri, 17 
august, de la ora 15.00 în Parcul Central, pentru a asista la con-
cursul de acordare a primului ajutor. La concurs vor participa ele-
vii turdeni care au făcut parte din echipajele concursului “Sani-
tarii pricepuţi” la fazele locale și judeţene. Aceștia ne vor face 
adevărate demonstraţii de ‘salvat vieţi’ și ne vor acorda informa-
ţii preţioase care ne vor fi  de ajutor atunci când cineva va depin-
de de intervenţia noastră urgentă pentru a rămâne în viaţă.

Concursul de prim ajutor “Sanitarii Pricepuţi” este o premie-
ră în cadrul Zilelor Municipiului Turda. Acesta are scopul de a 
conștientiza populaţia asupra importanţei pe care o au abilităţi-
le și cunoștinţele în ceea ce privește acordarea primului ajutor. 
De asemenea, este foarte important ca cetăţenii să se familiari-
zeze cu procedurile de acest tip. Primul ajutor nu înseamnă o 
substituire a serviciilor de urgenţă; acesta este un prim pas vital 
pentru oferirea unei intervenţii rapide și efective care ajută la re-
ducerea traumatismelor serioase și la îmbunătăţirea șanselor de 
supravieţuire. Acţionarea imediată și aplicarea tehnicilor adec-
vate fac o diferenţă în salvarea vieţilor.

Vă așteptăm alături de noi!
ZMT mulţumește sponsorilor și partenerilor:
Gold: SALINA Turda, COMPANIA DE APĂ ARIEȘ, DOMENIUL 

PUBLIC Turda
Silver: Holcim, ACSA, ASA Consolis
Bronze: DDD Insecto, Massimo, Transilvania Impact, Pui de 

Moroșan, Petric
Basic: Raiffeisen Bank, Dachim, Rusalca, Marele Alb, Esope-

trol, Pizza Planet, Biti, Modulo Decor, Takka Roof, Maxim Invest, 
Edy Star, Alpin 57 Lux, Opticon, Oncos, Vitafarm Plus, Tase Ma-
ra, Rimm Proiect, Maximal, Dactylis Prod, Flavius Nutritia, Mir-
fl av, Redoxim, Iva Comexim, Galateea Farm, Celeste Com, Met 
Copilul, Veroli Farmacie, Nina Impex, Clasic Artdesign, Sanitex 
Mag Mixt



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | marți, 14 august 2018
—

 V
A

LA
B

IL
 P

E
N

TR
U

 P
E

R
S

O
A

N
E

 F
IZ

IC
E

 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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.

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 prezi că toare“ 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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă inter-
mediari. Tel. 0771-136002. (6.7)

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

¤ 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.

TERENURI

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 suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 
la telefon 0746-402720. (4.7)

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
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 asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ 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 teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (5.7)

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 ca-
mere, situat pe str. Taberei, cu a-
partament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte deta-
lii sunaţi la tel. 0726-458249. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 

0752-397165 sau 0745-501314

SERVICII

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, pla-
chez în polistiren, vopsesc în ulei, re-
par șpaleţi, trag glet, vopsesc în ulei. 
Ofer calitate, seriozitate maximă, 
punctualitate. Cei interesaţi mă pot 
contacta la 0747-311391. (3.7)

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (6.7)

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul se 
reglează automat, preţ 220 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-955625. (6.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

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. (1.15)

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (3.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, cadă 
joasă, sticlă mată, preţ 300 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0758-568676. (3.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 0735-176040. 
(3.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suporturi, du-
lăpior cu trei uși cu oglinzi, chiuvetă 
din inox cu baterie pentru bucătă-
rie. Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (6.7)

CĂRŢI

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (3.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 

252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (17.20)

¤ Vând colecţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (17.20)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pa-
noplie pentru expus ceasurile. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (6.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (6.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (3.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (3.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia CZ 630” de 4,5 mm, , 
pistol ”Rohm” de 9 mm, cu gaze, 
pentru autoapărare și pistol “Wal-
ter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și carpete cu diferite 
modele, preţ negociabil. Inf. la 
telefon 0264-591965. (3.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (3.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (6.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (6.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (6.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-

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.

mentare la tel. 0744-955625. 
(6.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (6.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (6.7)

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 

Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 80622/20.10.2008 al so-
cietăţii LET 2008 S.R.L, având 
nr. înregistrare 
J12/4223/2008, C.U.I. RO 
24638724. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re nr. B2462471, emis pe data 
de 16.03.2011, pentru fi rma 
PRAXIS SYSTEMS MANAGE-
MENT S.R.L., J 12/779/2008, 
CUI 23356474. Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re pentru S.C. FROSTING S.R.L., 
C.U.I. 21697971, 
J12/2089/2007. Se declară nul.

0729–15.86.00

www.batrom.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

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Orizont Prestări Servicii SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în București Sectorul 5, B-dul TUDOR 
VLADIMIRESCU, Nr. 31, CUI 219222, J40/2175/2010, prin 
Hotărârea pronunţaţă la data de 24.07.2018 de către 
Tribunalul București în dosarul nr. 24104/3/2018

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Orizont Prestări Servicii SRL cu datele 
de identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 07.09.2018

2. Temenul pentru depunerea opoziţiilor la hotărârea 
de deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 17.09.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
12.10.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Orizont Prestări Servicii 
SRL va avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj 
I, ap 2B, jud Cluj, la data de 21.09.2018 ora 12.00.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Adevăruri despre trecut

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Politică și delicateţuri

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Vocile Cerbului de Aur

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 Povestea Cerbului de 
Aur

22:35 Secrete de război

23:30 Dosarele 
extratereștrilor

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Iubire și răzbunare

16:00 Observator

17:00 Asia Express

17:00 Mincinosul mincinoșilor

19:00 Observator

20:00 Poftiţi pe la noi!

23:00 Insula iubirii

23:00 iUmor

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:15 Trucuri feminine

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Conan 3D

23:45 Știrile Pro Tv

00:00 Vânătoarea ultimului 
dragon

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:30 Trăsniți din NATO

14:30 Teleshopping

15:05 Benny Hill Show

15:50 Orgolii

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Răzbunarea dragonului

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Bahar: Viaţă furată

16:00 Cine-i Chefu'?

17:45 Cash Taxi

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Meryem  

22:30 Cash Taxi

23:30 Aleasa regelui

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Știri

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Gaz Metan Mediaș - FCSB

15:30 Teleshopping

16:30 Look de campion

17:30 Turkish Super League: 
Ankaragucu - Galatasaray

19:30 Știri

20:00 România te privește

21:00 Rezumatele Ligii I 
Betano

21:30 Liga Magazin

22:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Concordia Chiajna – FC 
Hermannstadt

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 

tel 0752-449012

ANUNŢ DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195 / 2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265 / 2006 cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798 / 2007, SC Provac 
SRL Cluj Napoca, anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul „Ferma 
de vaci“ din comuna Aiton, sat Aiton, judetul Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, 
nr. 99, dupa urmatorul program: luni – joi intre orele 8,30 
– 16,30 si vineri intre orele 8,30 – 14,00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sucursala Targu Mures, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Elaborare documentatie 
pentru autorizarea executarii lucrarilor de demolare a 
obiectivului turn de racire din cadrul statiei de comprimare 
Taga“, propus a fi  amplasat in comuna Taga, sat Taga, 
judetul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99, luni- joi între orele 9:00 – 14:00, vineri 
intre orele 9:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda SA angajează personal pentru punctul de 
lucru situat în Turda, Aleea Durgăului, Nr. 7, jud. Cluj :

• Casier – 1 post – perioadă nedeterminată
Cerinţele postului
-  Studii medii, absolvent de liceu cu diplomă de 

bacalaureat;
- Comportament decent;
- Cunoașterea a cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
- Experienţă în domeniu.

Oferim:
- Mediu de lucru într-un ambient plăcut;
- Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică;
- Pachet salarial motivant;
- Tichete de masă;
-  Decontarea transportului cu mijloacele de transport în 

comun către locul de muncă.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum Vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail: 
offi ce@salinaturda.eu până la data de 31.08.2018.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile postului.

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 - interior 
Resurse Umane.
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Tenis junior la Cluj

Peste 50 de juniori din toată lu-
mea, băieţi și fete, participă zi-
lele acestea la un turneu de te-
nis care are loc la Cluj-Napoca. 
Tineri tenismeni din ţări ca 
Bulgaria, Olanda, Grecia, 
Marea Britanie, Canada, Italia, 
Ucraina, SUA și România în-
cearcă zilele acestea să demon-
streze că pot fi  următorii Halep 
sau Copil. Competiţia 
Internaţională, ITF Juniors, de 
Grad 5 este adresată copiilor 
sub 18 ani și are loc în perioa-
da 11-18 august, începând cu 
ora 9. Partidele de tenis au loc 
pe terenurile din Parcul Rozelor 
din Cluj-Napoca.

Adrian Şulcă la JO 
de tineret

Judokanul clujean Adrian Șulcă 
s-a califi cat pentru Jocurile 
Olimpice de Tineret, care se vor 
desfășura în perioada 7-10 oc-
tombrie la Buenos Aires, 
Argentina. Adrian Șulcă s-a cali-
fi cat la JOT în urma rezultatelor 
obţinute în acest an. România 
va fi  reprezentată la judo doar 
de doi sportivi: Giorgia 
Hagianu de la Unirea Focșani 
(-44 kg) și universitarul clujean 
Adrian Șulcă (categoria -81 kg). 
De menţionat este faptul că 
toate aceste rezultate au fost 
obţinute la categoria -73 kg, iar 
la Jocurile Olimpice de Tineret, 
Adrian Șulcă, va intra la o cate-
gorie superioară, la -81 kg.

Prea greu pentru U
Echipa de rugby a Universităţii 
Cluj n-a reușit să treacă de 
Steaua în cadrul Cupei 
României, scor 21-45. Disputat 
weekendul trecut, meciul din 
cadrul sferturilor de fi nală ale 
Cupei a însemnat startul de se-
zon pentru rugby-știi clujeni. 
Clujenii și-au trecut în cont trei 
eseuri, autori Vasile Dragoș, 
Silviu Vasiliu și Vlad Toma, toa-
te transformate de Ovidiu 
Melniciuc și Ionuţ Mazăre, în 
replică „miltarii” trecând de de-
fensiva gazdelor prin Alexandru 
Porojan, dublă, Robert Neau 
dublă, Kuselo Moyake, Daniel 
Plai și Ionel Melinte, ultimii doi 
reușind împreună și cinci trans-
formări. Steaua s-a califi cat în 
semifi nalele Cupei, unde va ju-
ca cu Știinţa Baia Mare. Celălalt 
meci din semifi nale le va pune 
faţă în faţă pe echipele din 
Timișoara și București. Noul se-
zon al Superligii va începe în 8 
septembrie, iar „studenţii” vor 
juca în deplasare cu Steaua 
București.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Jucătoarea română de tenis 

Simona Halep a reușit să o 

învingă, duminică seara, pe 

americanca Sloane 

Stephens în fi nala turneu-

lui de la Montreal, scor 7-6 

(6), 3-6, 6-4.

A fost a doua victorie la rând 

în fi nale pentru Simona împotri-

va jucătoarei din America, pe ca-

re o învinsese și la Roland Garros.

Stephens a câștigat primul 

game al meciului, după care Ha-

lep a dominat jocul și s-a des-

prins la 4-1. Americanca a reușit 

să revină și a egalat, 4-4. Ro-

mânca a recuperat punct cu 

punct, s-a apropiat la 4-5, a sal-

vat două noi mingi de set și a 

reușit să se impună cu 8-6.

În actul secund, Stephens a 

fost mai agresivă, iar Simona a 

greșit mai mult și a acuzat obo-

seala acumulată în ultimele zi-

le. Americanca s-a desprins la 

3-1, a condus apoi cu 4-2 și 5-

3, încheind setul cu 6-3.

În decisiv, Halep a început 

foarte bine și a avut 2-0, dar a pă-

rut epuizată, Stephens a resimțit 

presiunea și a greșit câteva mingi, 

iar scorul a devenit 5-2 pentru ro-

mâncă. Simona a reușit să înche-

ie conturile cu 6-4, fructifi când a 

patra sa minge de meci.

 „E un sentiment plăcut să 

vorbesc din nou din postura de 

câștigătoare la Montreal. Simt că 

am atins cel mai bun nivel al meu 

aici, chiar dacă nu m-am simțit 

bine de la început. Mă simțeam 

foarte obosită, dar am luptat din 

greu. Le mulțumesc românilor de 

acasă, știu că vă treziți mereu și 

îmi urmăriți meciurile”, a decla-

rat Simona Halep.

Halep a jucat la Montreal a 

32-a fi nală din carieră, până acum 

având 18 titluri cucerite. Simo-

na a obținut șase titluri în 2013, 

la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, 

Budapesta, New Haven, Mosco-

va și Sofi a, două în 2014, la Do-

ha și București, trei în 2015, 

Shenzhen, Dubai și Indian Wells, 

trei în 2016, la Madrid, București 

și Montreal, în 2017 a câștigat la 

Madrid, iar anul acesta s-a im-

pus la Shenzhen, Roland Garros 

și Montreal.

Cu această victorie Simo-

na Halep și-a consolidat poziția 

de lider al clasamentului mon-

dial al jucătoarelor profesio-

niste de tenis (WTA), dat 

publicității luni.

Halep, campioană la Ro-

land Garros, are acum un avans 

de aproape 2.000 de puncte în 

fața următoarei clasate, dane-

za Caroline Wozniacki, cam-

pioana de la Australian Open, 

în timp ce pe locul al treilea 

se afl ă Stephens, campioana 

de la US Open, la peste 2.300 

de puncte de româncă.

Simona învinge

Un islandez, un spaniol 

şi un ceh vor conduce la 

centru meciurile retur 

ale echipelor româneşti 

care evoluează în turul 

trei preliminar din UEFA 

Europa League.

Vilhjalmur Thorarinsson 
va arbitra 
CFR Cluj – Alashkert

Islandezul Vilhjalmur va 

arbitra partida dintre CFR Cluj 

şi echipa armeană Alashkert, 

programat joi, de la ora 20:00, 

pe terenul „Dr. Constantin 

Rădulescu din Cluj-Napoca

Thorarinsson, care va ar-

bitra în premieră un meci al 

unei echipe româneşti, va fi  

ajutat de compatrioţii săi Gylfi  

Mar Sigurdsson şi Birkir Si-

gurdarson, ambii arbitri asis-

tenţi, în timp ce al patrulea 

ofi cial a fost delegat Ivar Or-

ri Kristjansson.

Echipa de fotbal CFR a 

câştigat primul meci împo-

triva formaţiei Alashkert, 

scor 2-0 (1-0), meci dispu-

tat, în deplasare, în cadrul 

turului trei preliminar al Eu-

ropa League. Golurile au fost 

marcate de George Ţucudean 

(5, 49 – penalty).

Atacantul echipei cluje-

ne a declarat înainte de re-

turul meciului Europa Lea-

gue că îşi doreşte victoria 

şi acasă.

„Trebuie să rămânem con-

centraţi şi să obţinem vic-

toria şi la meciul retur din 

Europa, cu Alaskert. Nor-

mal, ne dorim să intrăm în 

grupe”, a declarat atacantul

Juan Martinez Munuera 
conduce duelul 
FCSB – Hajduk

Arbitrul spaniol Juan Mar-

tinez Munuera va conduce 

meciul dintre FCSB şi forma-

ţia croată Hajduk Split, care 

va avea loc joi, de la ora 

21:30, pe Arena Naţională 

din Bucureşti. Arbitri asis-

tenţi vor fi  compatrioţii săi 

Diego Barbero Sevilla şi Ce-

sar Manuel Noval Font, iar 

al patrulea ofi cial a fost de-

semnat Mario Melero Lopez.

Juan Martinez Munuera 

(36 ani), arbitru internaţio-

nal din 2015, nu a mai ofi ci-

at până acum la un meci al 

vreunei echipe româneşti, dar 

a arbitrat-o pe Hajduk, pe 4 

iulie 2015, într-un joc termi-

nat la egalitate, 1-1, în depla-

sare, cu formaţia estoniană 

Sillamae Kalev, în primul tur 

preliminar al Europa League.

Miroslav Zelinka va fi  
arbitrul partidei 
Universitatea Craiova – 
Leipzig

Cehul Miroslav Zelinka 

va conduce meciul dintre U-

niversitatea Craiova şi echi-

pa germană RB Leipzig, ca-

re se va disputa joi, de la 

ora 19:30, pe stadionul „Ion 

Oblemenco” din Craiova. 

Arbitri asistenţi au fost de-

semnaţi Ondrej Pelikan şi 

Jan Patak, iar al patrulea 

oficial va fi Emanuel Marek.

Zelinka este singurul din 

cei trei care a mai arbitrat 

meciuri ale echipelor româ-

neşti. Arbitrul ceh le-a con-

dus la centru pe Steaua şi 

Pandurii. În data de 6 august 

2014, Steaua (actuala FCSB) 

o învingea pe Aktobe cu sco-

rul de 2-1, pe teren propriu, 

în turul al treilea preliminar 

al Ligii Campionilor, cu Ze-

linka la centru. Pe 24 octom-

brie 2013, Pandurii era în-

vinsă cu 3-0 de Fiorentina, 

pe Stadio ''Artemio Franchi'', 

în grupele Europa League.

Preţul biletelor pentru 

acest meci este de: VIP – 

80-100 ron, Tribuna – 30 ron, 

iar pentru galerii – 20 ron.

Dacă va trece de campi-

oana Armeniei, CFR Cluj va 

juca în play-off-ul Europa 

League cu câştigătoarea con-

fruntării dintre Legia Varşo-

via (Polonia) şi Dudelange 

(Luxemburg).

Un islandez va arbitra CFR – Alashkert
CFR Cluj, FCSB şi Universitatea Craiova vor forţa joi calificarea în play-off-ul UEL.

Thorarinsson, care va arbitra în premieră un meci al unei echipe româneşti, va fi  ajutat de compatrioţii săi Gylfi  Mar Sigurdsson şi Birkir Sigurdarson

1. Simona Halep 8061

2. Caroline Wozniacki 6135

3. Sloane Stephens 5727

4. Angelique Kerber 5255

5. Caroline Garcia 4680

6. Petra Kvitova 4550

7. Elina Svitolina 4470

8. Karolina Pliskova 4395

9. Garbiñe Muguruza 4345

10. Julia Goerges 3905

Clasament WTA:
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