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POLITICĂ

Buda și Boc îl susţin 
necondiţionat 
pe Klaus Iohannis
Preşedintele PNL Cluj, Daniel Buda, a de-
clarat că preşedintele Klaus Iohannis, este 
o „garanţie pentru o ţară normală şi pentru 
respectarea statului de drept”. Pagina 4

CULTURĂ

Începe festivalul 
de teatru „Stage”
La Festivalul Stage se numără elevii iubi-
tori de teatru, care se adună la Cluj-Napo-
ca pentru a-şi etala pe scenă talentele 
într-ale artei spectacolului.  Pagina 6

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

ECONOMIE

Aproape 1,7 milioane de români 
nu au muncit niciodată!

SĂNĂTATE

CJ se laudă cu 2,5 mil. lei investiţi 
în spitalul din Borşa. Care e realitatea?

Din cele 12,3 milioane de 
persoane cu vârsta între 18 şi 
64 de ani din România, peste 
1,68 de milioane susţin că nu 
au lucrat niciodată, potrivit da-
telor Eurostat.

Procentual, cifra reprezintă 
13,6% din total. Analiza date-
lor arată că dintre aceste per-
soane, 705 mii au studii ele-
mentare (cel mult 8 clase), iar 
902 mii au studii medii (liceu). 
Persoanele cu studii superioa-
re care nu au lucrat niciodată 
sunt 73,5 mii.

Ancheta Eurostat asupra for-
ţei de muncă în 2018 oferă in-
formaţii despre întreruperea 
muncii pentru creşterea copii-
lor şi a fost făcută asupra în-
tregii populaţii adulte din Uni-
unea Europeană. Unul dintre 
răspunsurile oferite în cadrul 
analizei, de către participanţi, 

a fost că nu au lucrat nicioda-
tă. Numărul acestora este de 
aproape 1,7 milioane, din gru-
pa de vărstă 18-64 de ani, deci 
oameni afl aţi în vârstă de mun-
că. Cei care au lucrat şi şi-au 
întrerupt munca pentru creşte-
rea copiilor sunt 2,7 milioane.

În statistică apar şi peste 328 
de mii de persoane care au de-
clarat că nu au lucrat niciodată 
pentru a-şi putea creşte copii.

Pe niveluri de educaţie, cei 
mai mulţi români care au decla-
rat că nu au lucrat niciodată au 
studii medii (liceu, post-liceală 
sau şcoală profesonală). Numă-
rul acestora este de 902 mii. Sta-
tistica arată alte 705 mii de per-
soane cu studii primare, sau gim-
naziale, afl ate în această catego-
rie. Cei mai puţini dintre care nu 
au lucrat niciodată sunt cei cu 
studii superioare, 73,5 mii.

Consiliul Judeţean Cluj afi r-
mă că a investit peste 2,5 mili-
oane de lei în Spitalul de Boli 
Psihice de la Borşa.

Deputatul USR de Cluj Ema-
nuel Ungureanu a stârnit mul-
tă vâlvă cu vizitele sale în a-
ceastă vară la Spitalul de Boli 
Psihice Cronice din Borşa. În 
imaginile făcute publice în lu-
na august, Ungureanu surprin-
dea condiţiile mizere pe care pa-
cienţii sunt obligaţi să le îndu-
re, poreclind spitalul afl at la 38 
de kilometri de Cluj-Napoca şi 
înfi inţat în 1957 drept „spitalul 
groazei”.

În replică, conducerea spita-
lului afi rma că „fotografi ile au 
fost realizate tendenţios”, urmă-
rind să surprindă „exclusiv as-
pecte negative”. De altfel, Con-
siliul Judeţean Cluj dezvăluia 
că o nouă clădire a spitalului 

este construită deja şi utilată de 
către forul judeţean. Acum, du-
pă mai puţin de două luni de la 
vizitele parlamentarului clu-
jean, CJ Cluj se laudă că a in-
vestit peste 2,5 milioane de lei 
în spitalul de la Borşa.

Este vorba de o clădire des-
pre care Ungureanu spunea că 
„a fost proiectată greşit şi se 
degradează”.

Reprezentanţii CJ Cluj decla-
ră că banii au fost alocaţi atât 
pentru construirea pavilionului 
cu regimul de înălţime 
D+P+2E, asistenţa tehnică ne-
cesară şi proiectarea edifi cării 
acestui obiectiv, cât şi pentru 
întocmirea studiului de fezabi-
litate, a proiectului tehnic şi a 
celorlalte documentaţii necesa-
re pentru a construi un nou pa-
vilion în cadrul spitalului, cu re-
gimul de înălţime P+2E.
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Muzeul Transportului Public este una dintre inițiativele clujenilor care au ajuns în etapa 
de vot a proiectului de Bugetare Participativă. Pagina 5

Vechile autobuze, omagiate la Cluj

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

Cine sunt vinovaţi pentru problemele sistemului 112?
Unele probleme sunt din cauza operatorilor, altele din cauza oamenilor care sună pentru situaţii care nu sunt urgenţe. Pagina 2

Până unde merge lăcomia 
proprietarilor clujeni? 
Apartamente cu chirii cât trei salarii, în Cluj-Napoca!
Toat românul știe că la Cluj-Napoca chiria pentru o lună într-un apartament sau garsonieră trece 
de salariul minim pe economie, dar lăcomia unor proprietari depășește orice limită. Pagina 3
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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CLUJ-NAPOCA

Sperietură zdravănă 
pentru o şoferiţă 
la Bonţida!
Un accident rutier a avut loc, luni, în jurul 
orei 11:50, pe DN 1C, pe raza localităţii 
Bonţida.
Potrivit IPJ Cluj, o femeie de 38 de ani, 
din Aluniș (jud. Cluj), în timp ce condu-
cea un autoturism din direcţia Gherla în-
spre Cluj-Napoca, nu s-a asigurat la 
efectuarea virajului la stânga, fiind acro-
șată în partea laterală, stânga faţă, de 
un ansamblu de vehicule condus regula-
mentar de un bărbat de 33 de ani, din 
comuna Rîu de Mori (jud. Hunedoara).
Poliţiștii spun că șoferul cisternei efec-
tua manevra de depășire regulamentară 
pe marcaj discontinuu. Cei doi conducă-
tori auto au fost testaţi cu aparatul eti-
lotest, rezultatul fiind negativ. Din ferici-
re, nu au existat victime, reprezentanţii 
ISU Cluj ajunși la faţa locului cu o auto-
specială găsind autoturismele avariate, 

însă pasagerii, care au ieșit anterior din 
acestea, nu au solicitat consult medical.

O locomotivă a luat foc 
în gara din Apahida
Aproximativ 20 de pasageri ai unui tren de 
persoane oprit în Gara Apahida, judeţul 
Cluj, s-au autoevacuat, duminică, în urma 
unui incendiu care a izbucnit la locomotivă.
Potrivit ISU Cluj, militarii detașamentu-
lui 1 Cluj-Napoca au intervenit cu două 
autospeciale pentru a stinge focul ce a 
cuprins locomotiva unei garnituri de 
transport cu trei vagoane. Cauza proba-
bilă a incendiului ar fi fost un scurtcircuit 
la sistemul electric, pompierii găsind o 
sumedenie de cabluri arse.
În momentul declanșării incendiului, în 
vagoane se aflau circa 20 de pasageri. 
Din fericire, aceștia s-au autoevacuat în 
siguranţă, nefiind necesară intervenţia 
echipajelor medicale, au transmis re-
prezentanţii ISU Cluj.

Trei răniţi au ajuns la spital 
după un accident
Un accident rutier a avut loc, duminică sea-
ră, la ieșirea din localitatea clujeană 
Sucutard înspre Chiriș.
Potrivit ISU Cluj, evenimentul nefericit s-a 
produs după ce un autoturism în care se 
afl au trei pasageri s-a răsturnat. La faţa lo-
cului au intervenit militarii gărzii Mociu cu 
o autospecială, respectiv un echipaj al 
Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Cluj.
Deși iniţial se anunţaseră două victime în-
carcerate, se pare că era vorba despre una 
singură, cei trei pasageri din mașină – un 
șofer de 50 de ani, din Cluj-Napoca, re-
spectiv două femei, de 46 și 70 de ani, din 
Cluj-Napoca și localitatea Sava – fi ind 
transportaţi la spital în stare de conștienţă.
Conform poliţiștilor echipajului rutier trimis 
de la Gherla la faţa locului, autoturismul 
s-a răsturnat după ce a căzut de pe un pod. 
Se pare că motivul pentru care s-a produs 
accidentul este neadaptarea vitezei într-o 
curbă la stânga pe drumul pietruit.

Pe scurt

Tragedia de la Caracal 

a scos la iveală numeroase 

nereguli care există 

în ceea ce priveşte siste-

mul 112. Unele probleme 

sunt din cauza 

operatorilor, altele 

din cauza oamenilor 

care sună pentru diverse 

situaţii care nu sunt, 

de fapt, urgenţe.

Un operator 112 lucrează 

singur, 24 de ore continuu, 

poliţiştii care preiau apeluri 

nu au acces la internet, iar 

salvările sunt trimise une-

ori la adrese greşite. Şi pes-

te toate acestea, 7 din 10 

apeluri la 112 sunt false. Un 

lider de sindicat pune dia-

gnosticul: sistemul 112 e în 

moarte clinică!

Când eşti certat 
că doreşti să ajuţi

Cristina Grigore, fondatoa-

rea PEDITEL, a făcut publică 

o întâmplare prin care a tre-

cut recent şi, din care reiese 

una dintre problemele pe ca-

re sistemul 112 le are.

„În tramvaiul 102, aproa-

pe de Opera Maghiară, un 

domn de 64 de ani leşină şi 

cade. Câţiva tineri se mobi-

lizează, îl ridică şi roagă vat-

manul să oprească mai mult 

timp în staţie, să coboare 

domnul la aer. Mă apropii şi 

observ că domnul pare a avea 

semnele unui AVC. Tinerii 

nu ştiu cum se procedează 

cu 112. Sun eu. Dau nume, 

localizare, explic problema. 

Doamna de la Ambulanţă mă 

ceartă. Că de ce am sunat 

eu. Că poate domnul pleacă 

şi trimit Ambulanţa degea-

ba. Că de ce nu au sunat în-

soţitorii. Poate sunt multe 

apeluri false. Poate sunt obo-

siţi, dar am simţit cumva că 

în caz de urgenţă, nu ar tre-

bui să sunăm la 112. Păi ur-

genţe nu, non-urgenţe nu, 

când, cum şi de ce să ape-

lăm 112? Doar când suntem 

parlamentari şi avem ente-

rocolită şi sare IGSU repede 

cu elicopterul SMURD până 

la Bucureşti? Dacă mă vor 

amenda, voi plăti cu bucu-

rie amenda. Sper să utilize-

ze banii pentru sănătatea şi 

siguranţa cetăţenilor”, a ex-

plicat Cristina Grigore.

Alarme false

Românii sună la 112 pen-

tru dureri de unghii, insom-

nii, probleme de erecţie sau 

pentru că vor pur şi simplu 

să se plimbe cu salvarea. Un 

bărbat a minţit că îi naşte 

soţia, imitând scâncetele unui 

nou-născut, pentru că voia 

să ajungă în oraş, dar dru-

mul era înzăpezit.

O femeie a anunţat la 

serviciul de urgenţă că o 

doare o unghie, alta că i-a 

ieşit o pată pe faţă, în timp 

ce o tânără i-a anunţat pe 

operatori că are menstrua-

ţie prelungită.

Angajaţii Serviciului de 

Ambulanţă s-au confruntat 

şi cu o situaţie inedită în ca-

re o femeie a spus că a fost 

violată cu un morcov, pre-

zentând leguma drept probă.

Bărbaţii, în schimb, au 

sunat la 112 şi s-au plâns de 

dureri de picioare, de măse-

le şi de insomnii.

Mulţi români solicită am-

bulanţa pentru a nu sta în sa-

la de aşteptare de la Unitatea 

de Primiri Urgenţe a Spitalu-

lui Judeţean, dar au fost şi so-

licitări de transport cu salva-

rea, în regim de taxi, dintr-un 

punct în altul.

O solicitare ciudată a fost 

făcută în aprilie, când un 

bărbat dintr-o localitate afla-

tă în apropiere de Târgu-Jiu 

a sunat la 112 şi a cerut in-

tervenţia unui echipaj de 

la Ambulanţă, susţinând 

că are „tulburări”. Medicii 

au descoperit la faţa locu-

lui că, de fapt, avea pro-

bleme cu erecţia.

Nn bărbat a minţit că îi 

naşte soţia pentru că voia să 

ajungă în Vaslui, iar drumul 

era înzăpezit.

O femeie, gravidă în lu-

na a opta, a apelat serviciul 

de urgenţă spunând că i-a 

venit sorocul. În ambulan-

ţă a spus echipajului că nu 

are contracţii, dar că soţul 

voia să o ia la curăţat gră-

dina de buruieni şi ea nu 

voia să stea în soare.

O tânără de 18 ani a simu-

lat o criză de stomac. Ambu-

lanţierii au găsit-o la domici-

liu îmbrăcată în rochie mula-

tă, scurtă, cu tocuri de 15 cen-

timetri. Tânăra se ţinea de sto-

mac şi a fost dusă la Spitalul 

Judeţean Vaslui. Ajunsă la 

destinaţie, fata a recunoscut 

nonşalant că de fapt avea în-

tâlnire cu iubitul ei şi cum 

acesta a sunat-o să-i spună că 

nu are bani de benzină pen-

tru a o duce la club, a simu-

lat problema de stomac pen-

tru a ajunge la oraş.

Cine sunt vinovați 
pentru problemele 112?
Oamenii care apelează numărul de urgență degeaba sau operatorii?

Șapte din 10 apeluri la 112 nu sunt urgențe



marți, 15 octombrie 2019 actualitate.monitorulcj.ro 3

#FĂRĂȘTIRI
„Va fi mai rău 
pentru mine, va fi mai 
rău pentru jurnalism, 
pentru orice jurnalist, 
dacă m-aș lăsa 
intimidată. 
Asta ar însemna 
că au învins și 
nu vor învinge.”

Veronica Guerin

jurnalist

Veronica Guerin a fost reporter de investigații la Sunday Independent și a scris despre traficul de droguri. În 26 iunie 1996 
a fost ucisă cu focuri de armă în timp ce oprise la un semafor.

Toată ţara ştie că la 

Cluj-Napoca chiria pentru 

o lună de zile într-un 

apartament sau garsonieră 

trece de salariul minim 

pe economie, dar lăcomia 

unor proprietari depăşeşte 

orice limită.

Fluxul mare de studenţi a fă-

cut ca preţurile la chirii să explo-

deze în ultimii ani în Cluj-Napo-

ca, iar cea mai ieftină garsonie-

ră se găseşte cu greu la 250 de 

euro. Lăcomia unor proprietari 

depăşeşte însă orice imaginaţie, 

iar pe internet au apărut anun-

ţuri cu închirere de apartamen-

te la preţuri de peste 1.000 de 

euro sau chiar 1.500. Un exem-

plu elocvent vine dintr-un anunţ 

în care se cere o chirie de 1.600 

de euro (7.613 lei) pe lună pen-

tru un apartament de trei came-

re cu o suprafaţă utilă de 131 de 

mp în zona centrală.

Dacă în Centru se mai poate 

înţelege preţul mare, în Borhanci 

este greu de înţeles cum un a-

partament cu patru camere poa-

te costa 1.600 de euro pe lună 

în condiţiile în care acest cartier 

nu este dezvoltat complet şi are 

lacune mari. Un proprietar anun-

ţă că are de închiriat un Pentho-

use superb cu 4 camere și tera-

să 180 mp pentru suma de 1.600 

de euro lunar.

Preţurile sunt la fel de ne-

simţite şi în zonele semi-cen-

trale, acolo unde găsim un 

anunţ cu un apartament care 

se închiriază cu „doar” 1.800 

de euro lunar. Proprietarul 

oferă garaj şi loc de parcare 

inclus în această sumă pe lân-

gă cele trei camere cu terasă.

Nici la apartamentele cu 

două camere nu stau lucruri-

le mai bine dacă privim un 

alt anunţ. Un proprietar este 

gata să ofere spre închiriere 

un apartament cu două came-

re în Piaţa Muzeului pentru 

1.300 de euro lunar. Conform 

anunţului, putem benefi cia de 

65 de mp într-o zonă „extrem 

de agitată”, în special pe pe-

rioada verii.

Din păcate, majoritatea stu-

denţilor sunt nevoiţi să stea 

în chirie în oraş, locurile dis-

ponibile în campusurile uni-

versitare clujene fi ind insufi -

ciente, iar acest lucru creşte 

excesiv preţul chiriilor. Aşa-

dar, bugetul minim necesar 

pentru închirierea unei garso-

niere a ajuns la 200-250 eu-

ro/lună, în timp ce preţul pen-

tru un apartament cu două 

camere pleacă de la 400 de 

euro/lună. Locuinţele trica-

merale se închiriază cu pre-

ţuri începând de la 450-500 

de euro/lună.

Până unde merge lăcomia proprietarilor? 
Apartamente cu chirii cât trei salarii în zona centrală  și Borhanci

Apartament de lux în Cluj-Napoca

DNA Cluj şi-a retras 

acuzaţiile de spălare 

de bani şi complicitate 

la spălare de bani în 

procesul afaceristului 

Călin Mitică şi 

a altor persoane.

Dosarul se destramă de la 

un termen la altul, potrivit 

clujust.ro, care scrie despre 

un „moment istoric” în pro-

cesul controversatului om de 

afaceri. Călin Mitică a oferit 

o nouă declaraţie în care a de-

montat alte acuzaţii şi urmea-

ză discutarea excluderii inter-

ceptărilor realizate de SRI.

La termenul de vineri, 11 

octombrie, patronul Trans-

feroviar şi Remarul 16 Fe-

bruarie, Călin Mitică, a dat 

o nouă declaraţie la Tribu-

nalul Cluj. Acesta a arătat 

că societatea lui a executat 

silit, în urma unui proces 

civil câştigat, pentru 80.000 

lei, firma Tevpag, despre ca-

re procurorii susţin că ar fi 

avut o relaţie contractuală 

fictivă. Mitică a precizat că 

„nu mai participă la licita-

ţii unde vin firmele Reloc 

Craiova şi VFU Paşcani”.

„În împrejurări similare, 

doar eu sunt trimis în jude-

cată”, a afi rmat Mitică, cu re-

ferire la faptul că Reloc şi VFU 

nu au fost trimise în judeca-

tă nici până în ziua de azi. 

Avocatul Călin Budişan a com-

pletat cu faptul că VFU a şi 

câştigat licitaţia în defavoarea 

companiei clujene, care este 

pusă sub acuzare. „În ce ţară 

trăim? Din 2015, mă implic 

total în companie, vor să o 

scoată de pe piaţă”, a afi rmat 

milionarul clujean.

După declaraţia lui Mitică, 

a venit surpriza din partea 

procurorului DNA Cluj, Dani-

el Ciumărnean, care a şi rea-

lizat rechizitoriul. Acesta a în-

aintat o cerere de schimbare 

a încadrării juridice, care în 

fapt este o renunţare la două 

acuzaţii, însă juridic nu pu-

tea să o numească renunţare, 

procesul fi ind încă pe rol.

Prof. Gheorghiţă Mateuţ, 

care îl apără pe Mitică îm-

preună cu avocatul Budişan 

şi colaboratorii lor, a spus 

în sala de judecată, după ce 

procurorul Ciumărnean şi-a 

susţinut cererea: „Domnul 

procuror, pe care îl apreci-

ez, face o cerere inedită în 

favoarea inculpatului. Acu-

zatorul renunţă la una din 

acuzaţii”. Şi avocatul Milu 

Timoce a precizat că este o 

chestiune inedită, intrând 

într-un dialog didactic cu 

procurorul despre concurs 

real şi ideal de infracţiuni.

Judecătoarea Georgiana 

Fărcaş-Hîngan a admis ce-

rerea, precizând că este com-

patibil mecanismul schim-

bării încadrării din două in-

fracţiuni într-una singură. 

Potrivit clujust.ro, urmează 

că instanţa să motiveze în-

cheierea de şedinţă prin ca-

re a admis cererea DNA, des-

pre care Mateuţ spune că 

„va fi una istorică”

DNA Cluj retrage acuzațiile 
de spălare de bani în dosarul 
milionarului Călin Mitică



4 politica.monitorulcj.ro marți, 15 octombrie 2019

OPINIE

Sceptici, fragili, divizaţi
de Viorel Nistor

Nu s-a încheiat bine „toamna puterii” că 
a început „iarna vrajbei noastre” (ce tinde 
a deveni anotimp unic).

Moţiunea de cenzură la adresa guvernă-
rii PSD a trecut și lucrul cel mai important 
de spus acum, înainte de orice, este să ve-
dem ce a lăsat în urmă și ce premise lasă 
pentru viitor. Din capul locului spun că nu 
propun o discuţie economică, fi nanciară, 
tehnică, fi indcă nu aceasta e miza aici (e un subiect mai greu ac-
cesibil, cere interpretare independentă și deja apar cifre macroe-
conomice ale guvernării care se bat cap în cap). Dar și dacă ar fi  
să măsurăm efectele negative ale guvernării ar trebui să ne gân-
dim bine care au fost mai nocive: cele economice, cele politice, 
cele sociale, democratice sau de altă natură.

Moţiunea de cenzură care consfi nţește formal destituirea gu-
vernului Viorica Dăncilă e, într-adevăr, fi nalul unei înfruntări po-
litice de durată, dure și necruţătoare, care lasă în urmă un câmp 
plin de „morţi”, armament distrus, resurse risipite, comandanţi 
compromiși, trupe destrămate, încredere aproape de zero etc. 
Dar nici astea nu sunt de cel mai mare interes, cât ecourile și 
efectele pe care acest „război civil politic” le-a generat și conse-
cinţele pe termen lung pe care le lasă în societate.

După trei ani de „tranșee democratice, civice, juridice”, socie-
tatea românească iese măcinată, plină de controverse, șovăitoa-
re, dezbinată, confuză. Bombardamentul propagandistic neînce-
tat, hărţuiala mediatică continuă, populismul exhibat pe orice 
„colţ de fotografi e publică”, pretenţiile de „salvatori ai statului 
de el însuși” au accentuat polarizarea, ducând-o la cote nemaiîn-
tâlnite. Nimic nu mai părea posibil, consensul era doar obiect de 
dispută, credibilitatea se ducea spre minim, iar șansele de (re)
construcţie politică păreau compromise total.

O primă falie se născuse între opozanţii regimului (tot mai mulţi) 
și susţinătorii guvernului (tot mai puţini), potrivit sondajelor. Șocul 
europarlamentarelor n-a schimbat situaţia, ci doar a accentuat con-
fuzia puterii, încrâncenarea, lipsa de idei și de mijloace a ei.

O a doua ruptură importantă era între cei ce credeau că gu-
vernul Dăncilă trebuie demis prin moţiune cu orice preţ, în ra-
port cu aceia care credeau că totul e inutil, că nu are sens, că 
nu există soluţii.

O a treia falie s-a creat între cei care încuviinţau că moţiunea, 
odată depusă, ar avea o șansă de a fi  votată, în contra celor ca-
re, dezamăgiţi de încercările anterioare, nu acordau nici cel mai 
mic credit unei asemenea încercări.

Sigur că rezultatul votului era cel mai puţin capabil să genere-
ze consens: nucleul clientelei politice, al oportuniștilor și susţină-
torilor necondiţionat ai puterii mizau și spera orbește în eșecul 
moţiunii. Opozanţii, învăluiţi într-un val gros de scepticism, își fă-
ceau curaj singuri că moţiunea ar fi  putut să treacă.

În fi ne, nici în sânul adepţilor moţiunii nu exista o percepţie uni-
tară: unii voiau ca PSD să-și ducă crucea până la capăt (până la 
dispariţia de pe scena politcă), alţii spuneau că moţiunea e singu-
ra cale de a opri (cu orice preţ) o guvernare toxică, periculoasă.

Moţiunea e doar unul din multele motive de dispută în socie-
tate, alături de efectele și cifrele guvernării, prestaţia și calitatea 
liderilor, intenţiile și miza guvernării, lupta anticorupţie, pro sau 
anti europenismul PSD, egocentrismul conducerii, nivelul și cali-
tatea dezbaterii politice, decăderea lidearshep-ului etc.

Aceste distanţe imense de percepţie între diferitele părţi 
ale societăţii (uneori, chiar asupra unor simple realităţi fac-
tuale) e cel mai difi cil de gestionat (mai greu decât cifrele), 
pentru că acestea creează realităţi paralele, distorsionează 
orice mesaj public, îngreunează comunicarea, generează aş-
teptări disproportionate şi false. Din această perspectivă, 
„moștenirea” este grea și face riscantă și difi cilă orice prelua-
re de putere, chiar cu prezumţia de bunăcredinţă.

Chiar și acesta a fost aspru și lung subiect de dispută, dacă ini-
ţiatorii moţiunii de cenzură (PNL, în special), au dorit cu adevă-
rat să elimine PSD și să preia puterea.

Mai spun o dată că, din perspectiva mea, prealuarea puterii 
nu se discută, pentru oricine pășește în politică, indiferent de 
moment, de oportunitate sau de riscuri. Se execută urgent, la 
prima ocazie! Puterea exercitată cu bunăcredinţă, în folosul cetă-
ţenilor, inteligent comunicată ca intenţie și temeinic explicată în 
fapte și rezultate, nu are cum să dăuneze și nu are de ce să pro-
ducă teamă. Dacă o asemenea dorinţă și strategie există!

În această mare (de) confuzie, un lucru ar trebui să fi e clar, 
că PSD a prestat o guvernare cu ochii numai şi numai la inte-
resele liderului şi la mendrele personale ale leadershipului, fi -
ind atenţi la efecte politice (populiste) imediate, nu şi la con-
secinţe şi la dezastrul ce-l lasă după ei. Aceeași beţie (dezmă-
ţată) a puterii (nepăsătoare faţă de rest) i-a cuprins (partial) 
pe ţărăniști (și-au ieșit din istorie), i-a „ameţit” până la sfi darea 
realităţii pe pedeliști (și-au dispărut ca entitate) și i-a „îmbătat” 
pe pesediști (până în pragul destrămării).

E limpede că un singur mare partid (PNL) postdecembrist a 
rămas nelovit încă de această „molimă”. Dar acesta este şi cel 
mai mare pericol pentru el. Şi aceasta este şi cea mai mare 
ameninţare de percepţie şi de expunere comunicaţională. Cel 
mai repede vor înţelege cetăţenii că politica (din nou) nu e 
pentru oameni, ci tot pentru politicieni.

Dacă trec de validare, riscul e să invoce „moștenirea” grea (ca 
„ceilalţi”) și vor s-o rupă pe căpătuială proprie.

Există șanse să scape, dar mici!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB,
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani.
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.
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Sloganul candidatului la alegerile prezidenţiale: 
„Eu cumpăr Fabricat în România!”
Irina Filip, un antreprenor, a răbufnit 
săptămâna trecută pentru că marile lan-
ţuri de magazine nu îi pun la raft înghe-
ţată fabricată cu muncitori români, din 
lapte românesc, pusă pe picioare din 
bani româneşti.
Nu este cazul să fi e supărată pe lanţuri, 
se știe că au politici comerciale foarte 
stricte faţă de furnizori. Este cazul să fi e 
supărată pe fi ecare dintre noi, cei 18 mi-
lioane de români, care am pierdut refl e-
xul de a cere și cumpăra „fabricat în 
România”. În 30 de ani a dispărut refl e-
xul, pentru că am pierdut pe rând fabrici, 
mărci, magazine, muncitori califi caţi – 
astfel încât o întrebare bună este ce și 
cât se mai fabrică în România? Dar reac-
ţia în lanţ nu s-a oprit aici, ea are acum 
consecinţe la nivel de macrofi nanţe și 
economie.
Toate deficitele despre se vorbește 
acum, sunt rezultatul unui consum ca-
re vine – 90% – din import. Așa că 
strategia de convergenţă wa-
ge-led-growth (tot mai prezentă în 
Europa Centrală și de Est, cazul cel 
mai recent, Polonia) nu are cum să 
producă efecte, pentru că banii se duc 
pe consum din import și astfel în defi-
cit de venituri la bugete, în inflaţie, în 
devalorizare. Marile companii cu capi-
tal românesc sunt importatori neţi, 
spre deosebire de cele din ţările cen-
tral și est europene, în marea lor ma-
joritate exportatori. Cercul vicios con-
tinuă astfel, deficitele se accentuează.
Dacă Irina Filip era cehoaică, avea o 
Skoda. Dacă locuia în Varșovia, cumpăra 

de la un magazin sau lanţ polonez. Dacă 
era unguroaică, croată sau lituaniană, 
atingea 10% cota de piaţă în prima lună 
pentru că există un cult pentru produsele 
tradiţionale fabricate local. Dacă românii 
are fi  preferat mărcile fabricate în ţară, 
marile lanţuri de magazine ar fi  căutat-o 
ele pe Irina Filip să-i vândă îngheţată.
Ironic, cei mai mari consumatori de pro-
duse fabricate la noi, nu trăiesc în 
România. Ginerele lui Donald Tusk are un 
Duster, Papa Francisc „se dă” cu un 
Logan, cei peste 5 milioane de români 
din diaspora se înghesuie în magazinele 
cu produse venite din ţară. Avem dovadă 
că „Fabricat în România” rămâne o marcă 
bună și cunoscută, mai puţin la noi în ţa-
ră, și asta pentru politicienii s-au ferit s-o 
promoveze – greu de înţeles de ce, pen-
tru că patriotismul este o armă politică fa-
cilă, prinde ușor, este omniprezentă în 
campaniile electorale din UE.

„FABRICAT ÎN ROMÂNIA”, 
DAŢI-I PRIORITATE!
Se pare, totuși, că patriotismul economic 
nu a prins la politicieni. Singurii doi politi-
cieni care au vorbit deseori public despre 
„produs în România”, Liviu Dragnea și 
Petre Daea, nu mai sunt. Iar ceilalţi nu 
doresc să vorbească despre asta, de ce 
oare, să nu se supere vreun partener stra-
tegic că-i facem competiţie neloială? Că 
nu mai poate exporta către România un-
de consumul din import riscă astfel să 
scadă de la 90% la 80%?
A început campania electorală pentru 
președinţie, un mandat greu, pentru că 

se așteaptă 
o criză eco-
nomică, 
chiar dacă 
începe să se-
mene cu po-
vestea cu 
drobul de 
sare. Nu 
cred că mai 
prinde dis-
cursul elec-
toral axat pe 
greaua moș-
tenire, pe combaterea corupţiei, pe de-
birocratizare, pe noua generaţie de po-
liticieni, pe relansarea economică prin 
proiecte de investiţii (în condiţiile unui 
deficit infernal de forţă de muncă).
Cred însă că va face o schimbare un can-
didat la președinţie care, în discursul 
său, va spune, ne va învăţa: „Dragi ro-
mâni, eu cumpăr «Fabricat în România» 
și vă îndemn și pe voi să cumpăraţi 
«Fabricat în România». Uitaţi-vă pe eti-
chetă și dacă vedeţi că scrie «Fabricat în 
România», daţi-i prioritate. Nu contează 
că este fabricat de un meșteșugar, de un 
antreprenor mare sau mic, de o corpora-
ţie care are un sit de producţie în ţară. 
Un gest aparent neînsemnat al fi ecăruia 
dintre noi este cel care poate face 
România puternică, pentru că banii ră-
mân în ţară”.
Dacă nu câștigă acum, mai mult ca sigur 
câștigă în 2024.

 Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj

Preşedintele PNL Cluj, 

europarlamentarul Daniel 

Buda, a declarat, luni, 

într-o conferinţă de presă, 

că preşedintele în exerci-

ţiu şi candidatul formaţiu-

nii la preşedinţia 

României, Klaus Iohannis, 

este o „garanţie pentru o 

ţară normală şi pentru res-

pectarea statului de drept”.

„Suntem la începutul 

campaniei electorale, o cam-

panie electorală pentru ce-

ea ce înseamnă alegerea pre-

şedintelui României. Îi în-

demn pe toţi românii să se 

edifice în aceste şase săptă-

mâni asupra candidaţilor; 

noi spunem, cei de la PNL, 

că domnul Klaus Iohannis 

este o garanţie pentru ceea 

ce poate să însemne o Ro-

mânie normală”, a precizat 

Daniel Buda.

„Klaus Iohannis este reco-

mandat în primul rând de ce-

ea ce a făcut în cei cinci ani 

de zile, a fost persoana care 

s-a ocupat de ceea ce înseam-

nă respectarea statului de drept, 

pe de o parte, pe de altă par-

te a fost persoana care a asi-

gurat reprezentarea României 

la nivel european”, a mai spus 

europarlamentarul clujean.

Daniel Buda şi câteva zeci 

de liberali s-au adunat în 

centrul Clujului şi au distri-

buit pliante cu programul 

electoral al candidatului Kla-

us Iohannis. Printre partici-

panţi s-au numărat prima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Emil Boc, viceprimarul 

Dan Tarcea şi preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe.

BUDA ȘI BOC, SUSŢINERE NECONDIŢIONATĂ PENTRU IOHANNIS

„Klaus Iohannis, garanția 
pentru o Românie normală”

Emil Boc și Daniel Buda, alături de zeci de liberali au distribuit pliante cu programul electoral a lui Klaus Iohannis
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă ultima 

săptămână de vot pe dome-

nii în cadrul procesului 

Bugetare participativă 2019.

Duminică, 20 octombrie 

2019 (ora 23:59) este ultima 

zi de vot pe domenii în cadrul 

procesului Bugetare participa-

tivă, ediţia 2019. Toţi cei care 

locuiesc, muncesc sau studi-

ază în Cluj-Napoca şi au îm-

plinit vârsta de 18 ani, îşi pot 

exprima votul pentru proiec-

tele preferate. Reprezentanţii 

municipalităţii reamintesc clu-

jenilor că au fost declarate eli-

gibile 40 proiecte dintre cele 

199 proiecte depuse de cetă-

ţeni pe platforma online.

În această primă etapă de 

vot, fi ecare cetăţean are drep-

tul la 6 voturi, câte un vot 

pentru fi ecare dintre cele şa-

se domenii, fi ind supuse vo-

tului proiectele declarate eli-

gibile de către Comisia teh-

nică de analiză din cadrul 

Primăriei, conform Regula-

mentului Procesului. Proce-

sul de vot are loc exclusiv 

online, prin intermediul plat-

formei www.bugetareparti-

cipativa.ro.

Pentru a putea vota, este 

necesară crearea unui cont pe 

această platformă sau auten-

tifi carea, dacă există deja un 

cont creat. Doar persoanele 

care se afl ă fi zic în aria teri-

torială a municipiului Cluj-Na-

poca pot vota. Etapa fi nală de 

vot va începe în data de 28 

octombrie, conform calenda-

rului procesului.

Cei care nu sunt familia-

rizaţi cu mediul online sau 

nu au momentan acces la in-

ternet, pot apela la biroul 

amenajat de către Primărie 

la Centrul de Cultură Urba-

nă Casino în acest scop, în 

fi ecare zi, de luni până vi-

neri, între orele 13:00 – 17:00.

Bugetarea participativă, pe ultima sută de metri! 
40 de proiecte aşteaptă votul clujenilor.

– alei, trotuare și zone pietonale: 10 proiecte;

– mobilitate, accesibilitate și siguranţa circulaţiei: 6 proiecte;

– spaţii verzi și locuri de joacă: 7 proiecte;

– amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public 
etc.): 9 proiecte;

– infrastructură educaţională și culturală: 4 proiecte;

– orașul digital: 4 proiecte.

Ce vizează proiectele:

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă că a semnat, luni, 

contractul privind execuţia 

lucrărilor pentru realizarea 

„Drumului Apusenilor”.

Un drum care doreşte să 

unească, în zona montană, 

judeţele Cluj şi Bihor urmea-

ză să fi e realizat. CJ Cluj a 

anunţat că a dat undă verde 

lucrărilor, cu toate că este ju-

mătatea lui octombrie şi nu 

mai este mult până la prima 

zăpadă de pe munte. Zăpadă 

care, odată depusă, va rămâ-

ne câteva luni bune.

Investiţia va fi  realizată 

în cadrul proiectului cu fi -

nanţare europeană „Îmbu-

nătăţirea infrastructurii ruti-

ere de importanţă regională 

– Traseu Regional Transilva-

nia Nord, Drumul Apuseni, 

prin modernizarea DJ 108K 

(limita jud. Bihor – Baraj 

Drăgan) de la km. 26+455 

la km. 29+495 şi DJ 764B 

(Baraj Drăgan – intersecţie 

DN1) de la km. 0+000 la 

km. 22+164,500”, se arată 

într-un comunicat de presă 

remis de forul judeţean.

Proiectul are drept scop 

conectarea localităţilor din 

judeţele Cluj şi Bihor la Re-

ţeaua trans-europeană de 

transport TEN-T. Contractul 

a fost atribuit, la fi nalul pro-

cedurii legale de licitaţie, An-

treprizei de Reparaţii şi Lu-

crări (ARL) Cluj SA, valoarea 

aces tu ia  f i ind  de 

103.093.344,13 lei, fără TVA 

(peste 21,6 milioane de eu-

ro). Este vorba despre fi rma 

care a câştigat şi contractul 

de pietonalizare a laturii de 

vest a Pieţei Unirii, după pla-

nurile arhitecţilor de la 

Planwerk.

Lucrările vor demara în 

perioada următoare şi vor 

avea un termen de execuţie 

de maxim 24 de luni, calcu-

lat de la data începerii efec-

tive, promite CJ Cluj. Proiec-

tul vizează reabilitarea şi mo-

dernizarea drumurilor jude-

ţene 764B (DN1 – Valea Dră-

ganului – Lunca Vişagului – 

Baraj de acumulare Drăgan 

– DJ 108K) de la km. 0+000 

la km. 22+164,500 şi DJ 

108K (limită cu judeţul Bi-

hor – Baraj de acumulare 

Drăgan) de la km. 26+455 

la km. 29+495.

„De mare complexitate şi 

amploare, lucrările vor fi  exe-

cutate în profunzimea dru-

mului, începând de la funda-

ţie, şi se vor fi naliza prin aş-

ternerea de covor asfaltic în 

două straturi, binder şi strat 

de uzură. Totodată, în vede-

rea creşterii siguranţei rutie-

re, vor fi  realizate 9.052,55 

mp de trotuare, şapte staţii 

de autobuz, şapte parcări au-

to, borduri coborâte, 10.694,50 

metri de parapeţi de siguran-

ţă, 10 limitatoare de viteză şi 

patru benzi rezonatoare, cinci 

sisteme de avertizare lumi-

noasă şi 10 console metalice, 

plase şi bariere elastice de 

protecţie pietre, 6,151 km ali-

niamente de arbori, amena-

jare trecere la nivel cu calea 

ferată, etc.”, se mai arată în 

comunicatul de presă al Con-

siliului Judeţean Cluj.

Incompetență 
sau zel inutil?
Consiliul Județean 
dă undă verde lucrărilor 
în pragul iernii!

Muzeul de Transport Public 

Cluj este una dintre iniţiati-

vele clujenilor care au ajuns 

în etapa de vot a proiectului 

de Bugetare Participativă.

Ideea s-a conturat încă din 

2017, în speranţa valorifi cării 

mijloacelor de transport în co-

mun retrase recent şi a spa-

ţiului deţinut de Compania de 

Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca în centrul oraşu-

lui. Proiecte similare sunt în 

curs de fi nalizare la Iaşi şi Ti-

mişoara, respectiv într-un sta-

diu incipient în Bucureşti, afi r-

mă susţinătorii proiectului, 

care au lansat şi o petiţie cu 

câteva sute de semnături.

Salvarea şi reabilitarea unui 

vehicul din fi ecare model au-

tohton sau străin în curs de 

casare, alocarea unui spaţiu, 

precum cel deţinut de CTP în 

cartierul Mărăşti (lângă BRD) 

pentru muzeul transportului 

public, respectiv înfi intarea 

direcţiei „Muzeu” în cadrul 

CTP şi programarea organiză-

rii şi inaugurării unei astfel 

de facilităţi sunt obiectivele 

clujenilor care susţin Muzeul 

de Transport Public.

„După ce au transportat că-

lători pe străzile Clujului preţ 

de două decenii, cele două tro-

leibuze Rocar 312E produse în 

1997 şi-au încheiat activitatea 

la fi nalul anului 2017. Acestea 

au fost primele troleibuze clu-

jene dotate cu chopper. În pre-

zent, unul dintre cele două tro-

leibuze este în curs de casare. 

Celălalt, însă, ar putea fi  un ex-

ponat valoros al Muzeului de 

Transport Public Cluj-Napoca, 

în special datorită numărului 

restrâns în care s-a produs acest 

model de troleibuz – doar 11 

bucăţi”, este exemplul oferit de 

susţinătorii proiectului.

Cluj-Napoca are un istoric 
consistent în operarea 
transportului public

Prima reţea de tramvaie a 

fost operată în 1898, încă de 

pe vremea Imperiului Aus-

tro-Ungar, cu tramvaie cu abu-

ri, iar exploatarea reţelei de 

troleibuze a debutat în 1957, 

cu vehicule de producţie au-

tohtonă. În momentul de fa-

ţă, Cluj-Napoca deţine prin-

tre ultimele vehicule DAC-RO-

CAR fabricate în capitală, iar 

conservarea şi expunerea lor, 

alături de alte exponate spe-

cifi ce, ar fi  prielnică valorifi -

cării patrimoniului istoric-cul-

tural al municipiului.

Prezentarea exponatelor 

din domeniu ar avea o mare 

valoare pentru patrimoniul 

turistic al oraşului, susţin ini-

ţiatorii proiectului, atrăgând 

numeroşi pasionaţi de trans-

port public atât din ţară, cât 

şi din străinătate precum şi 

aducând un plus de însemnă-

tate cultural-istorică ingine-

rească generaţiilor viitoare.

Numeroase grupuri de pa-

sionaţi de transport public din 

lume vizitează cu interes ast-

fel de obiective, iar oraşe pre-

cum Sydney, Melbourne, Ha-

arlem, Viena, Bruxelles, Ber-

lin, Gothenburg, Praga, San 

Francisco, Moscova, Basel sau 

Luxemburg şi-au valorifi cat 

patrimoniul local conex trans-

portului public incluzând ur-

mătoarele muzee în circuitul 

tursitic local.

Muzeu al Transportului 
Public la Cluj-Napoca
Clujenii vor să valorifice autobuzele vechi, scoase din circulaţie

LIVIU NEAG | director 
CTP Cluj

 „Este o idee foarte 
bună. Nu trebuia 
propusă de nimeni, 
fi indcă noi am avut în 
vizor acest proiect deja 
de mult timp. Însă este 
un proiect care nu se 
poate face de azi pe 
mâine, ci necesită ani 
de zile. Momentan, 
prioritatea este să 
creăm condiții de 
circulație cât mai bune 
pentru clujeni, apoi vom 
crea o expoziție a 
mijloacelor de transport 
în comun care au făcut 
parte din fl ota 
companiei în ultimii 
30-40 de ani.“
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Fotopia Collective Festival 

se desfăşoară 

în Cluj-Napoca, în 

perioada 10-25 

octombrie 2019.

Evenimentului îşi propu-

ne să promoveze fotojurna-

lismul şi fotografia docu-

mentară printr-o serie de ex-

poziţii fotografice, dezbateri 

şi proiecţii.

Tema primei ediţii este 

#borders. Dincolo de grani-

ţele fi zice, sunt aduse în dis-

cuţie şi graniţele metaforice. 

Care sunt lucrurile care ne 

separă în viaţa de zi cu zi: 

cultură, credinţe, valori, na-

ţionalitate, etnie, dizabilita-

te etc.? Scopul evenimentu-

lui nu este doar de a ilustra 

acele diferenţe care pun gra-

niţe între “noi” şi “ceilalţi”, 

ci şi de a le aborda în cadrul 

unor dezbateri.

„Cu ocazia aceste prime 

ediţii, am dorit să aducem 

în discuţie o serie de proble-

me care pot fi  considerate 

mai sensibile. De la migra-

ţia cauzată de confl icte ar-

mate, la problemele între ge-

neraţii sau chiar la încalca-

rea drepturilor unor catego-

rii de persoane şi la scinda-

rea societăţii din cauza unor 

ideologii. Credem că doar o 

abordare deschisă a acestor 

probleme poate conduce la 

conştientizarea lor şi, de ce 

nu?, la rezolvarea unora din-

tre ele. ”, afi rmă Călin Ilea, 

Manager Festival.

Festivalul dedicat fotojurnalismului 
și fotografiei documentare

La Festivalul Stage 

se numără elevii iubitori 

de teatru, care se adună 

la Cluj-Napoca pentru 

a-şi etala pe scenă 

talentele într-ale artei 

spectacolului.

Astfel, în perioada 17-19 

octombrie, la cea de-a zecea 

ediţie a festivalului noi sur-

prize îi aşteaptă atât pe par-

ticipanţi, cât şi pe clujenii ca-

re se vor afl a în public. Sce-

nele din cadrul Casa Radio şi 

Cinema Dacia vor găzdui tru-

pe întreaga ţară, de la Boto-

şani la Bucureşti, via Cluj, 

Tinca spre Motru.

STAGE International Youth 

Theater Festival a primit dis-

tincţia EFFE LABEL – RE-

MARKABLE FESTIVAL 

2017-2018. EFFE LABEL este 

o recunoaştere a valorii festi-

valului, oferită de către Aso-

ciaţia Festivalurilor Europene 

(EFA, care de peste 60 de ani 

reuneşte 100 de festivaluri din 

peste 60 de ţări) – co-fi nan-

ţată de Comisia Europeană – 

festivalurilor care aduc con-

tribuţie în dezvoltarea şi di-

seminarea valorilor culturale 

universale, schimburi de ex-

perienţă şi multiculturalitate. 

Este o distincţie anuală, acor-

dată celor mai relevante fes-

tivaluri din lume.

Unicitatea distincţiei EFFE 

LABEL 2017-2018 vine din 

faptul că Festivalul Stage es-

te un festival de teatru ama-

tor pentru adolescenţi, fi ind 

unicul festival de teatru ama-

tor premiat de EFA. În cele 

10 ediţii, peste 3.500 de lice-

nii din peste 10 ţări şi Româ-

nia au jucat pe scena STAGE.

Juriul festivalului este for-

mat din: preşedintele juriu-

lui, Radu Ţuculescu – drama-

turg, critic de teatru, regizor, 

Ioan-Pavel Azap – critic de 

fi lm, doctorand, Ionică Pop 

– prof. univ. dr. la Academia 

de Muzică „Gheorghe Dima” 

Cluj, absolvent de compozi-

ţie şi regie de operă.

În cadrul festivalului, tine-

rii actori şi masteranzi ai Fa-

cultăţii de Teatru şi Film Cluj 

Viktor Hegedüs şi Bogdan Ne-

ciu vor susţine workshop-ul 

„Iniţiere în arta improvizaţiei”.

Ce înseamnă STAGE 
pentru Cluj?

Festivalul de teatru amator 

pentru liceeni STAGE – Festiva-

lul Bunei Dispozitii este organi-

zat din 2010 la Cluj de Funda-

ţia Părinţi din România, fi liala 

Părinţi Clujeni. Festivalul pune 

Clujul pe harta culturii prin şi 

pentru adolescenţi, şi creşte no-

torietatea şi vizibilitatea oraşu-

lui. Este un festival multicultu-

ral, care de 10 ani prezintă spec-

tacole în limba maghiară, fran-

ceză, germană, engleză, sârbă, 

croată, bosniacă, bulgară, şi, 

evident, română.

STAGE nu este doar un fes-

tival, este o comunitate omo-

genă de tineri creativi, talen-

taţi, responsabili social, im-

plicaţi. Stage este singurul fes-

tival organizat de liceeni pen-

tru liceeni, unde libertatea de 

manifestare şi de decizie asu-

mată se întâlnesc cu creativi-

tatea şi buna dispozitie. STA-

GE e viu, liber, creativ şi de-

dicat tinerilor, este festivalul 

care crează o legătură puter-

nică între educaţie şi cultură, 

care pune accentul pe învăţa-

re participativă, spaţiu crea-

tiv şi dezvoltarea personală 

prin actorie, regie, şi scriere 

dramatică.

Stage este un pas în dez-

voltarea culturală a comu-

nităţii, a abilităţilor de co-

municare şi viaţă pentru 

adolescenţi şi propune o 

„cheie nouă” pentru educa-

ţie, una activă, racordată la 

nevoile tinerilor la schim-

bările sociale. Educaţia poa-

te fi prin teatru şi teatrul es-

te parte din educaţie.

Trofeul STAGE FESTIVAL 

este realizat de Prorectorul U-

niversităţii de Artă şi Design 

Cluj, Prof. Univ. Dr. Cristian 

Cheşuţ. Câştigătorul Marelui 

Premiu STAGE va reprezenta 

România la Festivalul Inter-

naţional de Arte „Muzite”.

Toamna aceasta 
se numără bobocii! 
Festivalul Internațional de Teatru STAGE, la a 10-a ediție

●Joi, 17 octombrie, Cinema Dacia

10:00 – 10:30 Deschiderea STAGE FESTIVAL

10:30 – 12:00 Workshop: Iniţiere în arta improvizaţiei 
cu Viktor Hegedüs și Bogdan Neciu

●Joi, 17 octombrie, Sala Radio

16:00 – 17:00 GHIOCEII IP Gimnaziul Mingir, raionul 
Hîncești, Republica Moldova: ,,Dănilă Prepeleac”, adaptare 
scenică după povestea lui Ion Creangă.

17:00 – 18:00 ART HOUSE KAREV, Macedonia de Nord, 
„Concert hall”, Snezana Stankova and Emilija Ristanovska

18:00 – 19:00 GENESIS, Palatul Copiilor Cluj, „Povești cu 
pești” creaţie colectivă trupa Genesis

●Vineri, 18 octombrie, Cinema Dacia

10:00 – 11:00 TincART, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca, „Mă 
Iubește Femeile” – Creaţie Proprie, Autor prof. Orban Iuliu

11:00 – 12:00 ALETHEIA, Colegiul Romano-Catolic „Sfântul 
Iosif”, București, „Oscar și Tanti Roz” de Eric Emmanuel 
Schmitt, adaptare

12:00 – 13:00 LABIRINT, Colegiul Naţional „George 
Coșbuc” Motru, „Regele moare” de Eugen Ionesco

13:00 – 14:00 KATHARSIS, Colegiul Naţional „A. T. 
Laurian”, Botoșani, Acteea Și Nero, adaptare după 
Tacitus și Suetonius

●Sâmbătă, 19 octombrie, Sala Radio

10:30 – 11:00 Spectacol invitat ANIMAX, Palatul Copiilor 
Cluj, „Cum ar fi  dacă...?” / creaţie originală inspirată din le-
gendele Olimpului, autor Mărculescu Sofi a Dorina

11:00 – 12:00 Premierea STAGE FESTIVAL

Programul festivalului:
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Stabilit de aproape două 

decenii în SUA, 

la Chicago, solistul Călin 

Horon, originar din Cluj, a 

decedat.

Fostul interpret de muzică po-

pulară s-a confruntat cu grave 

probleme de sănătate în ultimii 

ani, a slăbit foarte mult din ca-

uza bolii care l-a măcinat, lucru 

care l-a îndemnat să ia calea po-

căinţei. „Am nevastă tare mân-

dră”, „Omu’ iute-mbătrâneşte”, 

„Viaţa între străini” sau „Cânte-

cul românului printre străini” se 

numără printre piesele sale care 

au strâns anterior câteva mii de 

vizualizări pe YouTube.

„Solistul Călin Horon a ple-

cat la Domnul! Fratele Călin 

Horon, fost interpret de mu-

zică populară, a plecat la Dom-

nul! Fratele Călin Horon a fost 

membru în Biserica Ghetsi-

mani Chicago. Dumnezeu să 

mângâie familia!”, se arată 

într-un mesaj al lui Octavian 

Curpaş, publicat pe blogul Ne-

ws Net Creştin şi distribuit re-

dacţiei Monitorul de Cluj.

„În 2016, am fost descoperit 

cu un cancer malignal de gra-

dul IV, stadiu terminal, nu era 

nicio soluţie. Am început chi-

mioterapia, din trei în trei săp-

tămâni (...) În 2017, am avut 

un accident pe trecerea de pie-

ton, un băiat din Venezuela m-a 

luat din plin şi m-a aruncat pes-

te capota maşinii, şi de acolo 

m-a scos Domnul. (...) În oc-

tombrie 2018, am hotărât să iau 

Legământul cu Domnul, deşi 

am fost cântăreţ de muzică po-

pulară timp de 24 de ani.

În noiembrie, am fost în că-

ruţ cu rotile, iar într-o lună de 

zile, Dumnezeu şi-a arătat pu-

terea Lui, îndurarea şi mila 

Lui, că are îndurare de fieca-

re. Am fost un gunoi, un ne-

norocit în faţa lui Dumnezeu. 

N-am ştiut că există Dumne-

zeu până la 46 de ani, deşi am 

trecut prin muzica folclorică 

prin toate păcatele lumii”, dez-

văluia Călin Horon, în urmă 

cu doar câteva luni, în cadrul 

unei mărturii la Biserica Ma-

ranata din Phoenix, Arizona.

Un fost cântăreț clujean a trecut 
la cele veșnice

Ediţia 2019 a programului 

Art in the Street a scos 

peste 15.000 de persoane 

pe parcursul celor două 

evenimente care au avut 

loc la Iaşi (28 şi 29 

septembrie) şi Cluj (12 

octombrie), care s-au 

bucurat de concerte, 

street dance, beatbox, 

step, recitaluri de poezie, 

desen, graffi ti, clovni, 

mimi şi statui vivante, 

teatru pentru copii, 

expoziţii foto şi jonglerii 

cu foc. În total au avut 

loc peste 100 de 

reprezentanţii de stradă 

susţinute de peste 50 

de artişti din ţară 

şi străinătate.

„Anul acesta provocarea a 

fost să transformăm nu doar 

străzile Clujului într-o scenă 

în aer liber, ci şi pe cele ale Ia-

şiului. Am reuşit să facem acest 

lucru cu succes şi ne-am bu-

curat să vedem că ieşenii sunt 

receptivi şi deschişi la un ast-

fel de eveniment. Clujenii, bi-

neînţeles, că nu ne-au înşelat 

aşteptările şi ne-au primit cu 

aceeaşi căldură şi energie cu 

care ne-au obişnuit şi la cele-

lalte trei ediţii. De-abia aştep-

tăm următoarea ocazie de a 

colora străzile oraşelor’’, a de-

clarat Denisa Dan, project ma-

nager Art in the Street.

Artiştii români şi străini ca-

re au făcut spectacol pe stră-

zile celor două oraşe au fost 

Malox, Marú , Vizi, Lucia & 

Andrei do Radiohead, Loren-

zo Heel, Teatrul Apetit, No-

mad Flames, Iulia Heleanu, 

Adam’s Nest, SPZ, Cosmin, 

Infusion, #spunecesimţi, TAN-

GERINE, George Pintilii, Qua-

sar Dance Iaşi, PurAnima, Duo 

Jazz Gârlea, Trupa M.A.C., 

K-beat, Andrei Cristian, Intro-

spect, Compania Andirino, 

Freehand Poe, Vlad Nedel-

cu, Efreet Light & Fire Show, 

Zephyrus, La Chakra, Side-

walk Troubadours, Flasho-

ver, Laura’s 5ive, JoMacabre, 

Magic Puppet, AlmosTrio, Bulz 

Botherz, Vigu Gheorghe An-

tonio, GRUV, ICS în Concert, 

Mimo Poetul, Jazz & Blues, 

Create.Act.Enjoy, Adrian 

Strâmtu, Alexu and The Voi-

ces Inside, Florian Babţan-Var-

ga, Tania Cadiş, Foolosophy 

Entertainment şi Goldy.

Cu energie nestăvilită şi o for-

ţă muzicală ce nu trece nebăga-

tă în seamă, trupa israeliană Ma-

lox a revenit la Cluj pentru Art 

in the Street, după concertul de 

neuitat pe care l-a ţinut anul aces-

ta la Jazz in the Park.

„Ne-am simţit foarte bine 

pe scenele Art in the Street. 

Publicul este incredibil. Noi 

am cântat în toate contextele 

pe care ţi le poţi imagina, de 

la zile de naştere la concerte 

mari în spaţii convenţionale. 

Dar cred că atunci când cânţi 

doar în spaţii convenţionale, 

fără să accepţi această provo-

care de a cânta pe străzi, pierzi 

ceva, ca artist. Pentru noi, cu 

cât e mai ciudată situaţia, cu 

cât câştigăm mai greu atenţia 

publicului, cu atât e mai in-

teresant. Pentru că oricine 

poate cânta în faţa a cinci mii 

de oameni şi să fi e bun. Dar 

să cânţi pe stradă şi să îi 

faci pe oameni să simtă ce-

va, să experimenteze dife-

rite emoţii împreună cu ti-

ne e o provocare care meri-

tă”, a spus Assaf Talmudi, 

clăparul trupei Malox.

„La Art in the Street, atât la 

Iaşi cât şi la Cluj, ne-am simţit 

foarte bine. Este, într-adevăr, 

emoţionant pentru că iei con-

tact cu oameni care nu ştiu ne-

apărat cine eşti şi ce faci, oa-

meni care pur şi simplu trec pe 

stradă, se opresc şi te văd, şi 

te face să te gândeşti ce le tre-

zeşti în minte în momentul în 

care te aud cântând. Şi atmo-

sfera e foarte frumoasă’’, a de-

clarat Lucia, solista grupului 

Lucia & Andrei do Radiohead.

Art in the Street este un pro-

gram de încurajare şi dezvolta-

re a artei stradale, de promova-

re a tinerilor artişti stradali şi de 

educare a comunităţii locale a-

supra rolului şi a înţelesului ar-

telor. Prima ediţie Art in the Stre-

et a avut loc în 23 aprilie 2016 

sub numele Jazz in the Street 

şi a reprezentat un real succes. 

De atunci, echipa Fapte a mai 

organizat câteva zeci de astfel 

de evenimente de o zi, două zi-

le sau de doar câteva ore.

Proiectul Art in the Stre-

et este un proiect Fapte, fi -

nanţat de Primăria şi Consi-

liul Local Iaşi, Primăria şi 

Consiliul Cluj-Napoca şi 

susţinut de Iaşi Capitala 

Tineretului din România.

Art in the Street 2019 a scos Clujul în stradă
Mii de persoane au ieșit să vadă spectacolele puse în scenă de artiștii stradali

Ediţia 2019 a programului Art in the Street a scos peste 15.000 de persoane pe parcursul celor două evenimente
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Secretarul american al 

apărării, Mark Esper, a 

anunţat duminică retrage-

rea a circa 1000 de mili-

tari americani din nordul 

Siriei, transmite AFP.

Şeful Pentagonului a decla-

rat televiziunii CBS, preluată 

de France Presse, că trupele 

SUA vor fi  retrase din ordinul 

preşedintelui Donald Trump, 

deoarece situaţia este nesus-

tenabilă pentru militarii care 

ar putea fi  prinşi între forţele 

kurde şi armata turcă.

Esper a precizat ulterior că 

este vorba de mai puţin de 

1000 de soldaţi. El a susţinut 

că Washingtonul nu i-a aban-

donat pe kurzi.

Turcia a bombardat vineri 

o zonă din apropiere de Ko-

bane, în nordul Siriei, unde 

se afl a o poziţie a forţelor ar-

mate americane, a comunicat 

Departamentul Apărării Sta-

telor Unite.

Kurzii au anunţat că apro-

ximativ 800 de apropiaţi ai 

jihadiştilor din Statul Islamic 

au evadat dintr-un lagăr de 

refugiaţi, profi tând de haosul 

provocat de ofensiva turcă.

Trump nu a comentat re-

tragerea duminică, însă a jus-

tifi cat pe Twitter strategia în-

cheierii implicării SUA în „răz-

boaie nesfârşite”; el a arătat 

că Turcia luptă cu kurzii de 

zeci de ani. Preşedintele a pro-

mis însă că va urmări îndea-

proape situaţia.

Şeful Casei Albe a anunţat 

pe 6 octombrie retragerea tru-

pelor americane din nordul 

Siriei. AFP observă că până şi 

cei mai apropiaţi aliaţi repu-

blicani ai lui Trump şi-au ex-

primat indignarea faţă de a-

ceastă decizie, iar lunea tre-

cută, preşedintele şi-a schim-

bat poziţia, ameninţând că 

„va şterge de pe faţa pămân-

tului” economia Turciei dacă 

ofensiva militară turcă „depă-

şeşte limitele”.

Vineri, Washingtonul a fă-

cut cunoscut că este gata să 

aplice în orice moment sanc-

ţiuni împotriva Ankarei. So-

licitat să comenteze, secreta-

rul trezoreriei, Steve Mnu-

chin, a declarat reţelei ABC 

că preşedintele l-a autorizat 

„să paralizeze economia tur-

că”, ceea ce „putem face în 

orice moment, la ordinul său”. 

„Putem bloca toate tranzac-

ţiile în dolari cu întregul gu-

vern turc”, a precizat el, in-

sistând că „este ceva ce pu-

tem face. Avem deplină au-

toritate pentru asta”.

SUA retrag circa 1.000 
de militari din nordul Siriei
Secretarul american al apărării, Mark Esper, a susținut
că Washingtonul nu i-a abandonat pe kurzi

Turcia a bombardat vineri o zonă din apropiere de Kobane, unde se afl a o poziţie a forţelor armate americane

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan (foto)
 a salutat luni anunţul făcut în ajun de 
Pentagon conform căruia SUA vor retrage până 
la 1.000 de soldaţi din nordul Siriei, unde 
Ankara a lansat la 9 octombrie o ofensivă con-
tra miliţiilor kurde, transmite AFP.

„Este o abordare pozitivă”, a declarat Erdogan 
într-o conferinţă de presă la Istanbul, în legătu-
ră cu anunţul făcut duminică de șeful 
Pentagonului, Mark Esper.

Turcia a lansat, la 9 octombrie, o nouă opera-
ţiune militară împotriva miliţiilor kurde 
Unităţile de apărare a poporului (YPG), susţi-
nute de ţările occidentale, însă considerate te-
roriste de Ankara. Această operaţiune vizează, 
potrivit lui Erdogan, „teroriștii din YPG și 
Daesh (acronimul arab al grupării Stat 
Islamic)” și are drept obiectiv crearea unei „zo-
ne de securitate” în nord-estul Siriei.

După anunţul de duminică privind retragerea 
militarilor americani, YPG au încheiat un 
acord cu Damascul, acord ce prevede, con-
form autorităţilor kurde, desfășurarea arma-
tei siriene în nordul Siriei.

Conform cotidianului sirian Al-Watan, acordul pre-
vede „intrarea armatei siriene în orașele Minbej și 

Kobane, situate în nordul Siriei și care ar putea să 
se regăsească în vizorul Turciei.

Ankara cere de mai multe luni retragerea forţe-
lor kurde din Minbej, apel reluat luni de preșe-
dintele Erdogan.

De asemenea, șeful statului turc a salutat 
„abordarea pozitivă” din partea Rusiei, subînţe-
legând că nu se așteaptă ca Moscova, aliată a 
regimului de la Damasc, să se opune ofensivei 
forţelor turce asupra orașului Kobane.

Erdogan salută abordarea pozitivă a SUA
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În funcţie de cercurile prin 

care te învârţi se prea poate 

să ai impresia că televiziu-

nea clasică moare. Cifrele 

unui studiu realizat recent 

îţi arată însă că nu se prea 

întâmplă asta. Oricât de 

mult ar fi  crescut Netfl ix 

chiar şi în România.

Cel mai recent studiu referi-

tor la obiceiurile de consum TV 

şi video arată că românii urmă-

resc mai mult formatul clasic 

de televiziune – TV liniar – de-

cât video online. Dar 36% şi-ar 

schimba furnizorul de servicii 

TV pentru o oferă mai bună de 

canale HD şi Ultra HD.

Timpul de vizionare al pro-

gramelor TV continuă să fi e 

la un nivel ridicat: în 2019, în 

medie un român se uită la te-

levizor timp de 3,3 ore în tim-

pul săptămânii, iar în week-

end timpul petrecut în faţa te-

levizorului creşte la 3,7 ore.

Tinerii (18-34 de ani) petrec 

cu o oră mai puţin timp la TV 

decât cei în vârstă (peste 55 

ani) – 2,9 ore faţă de 3,9 ore în 

medie în timpul săptămânii.

Televiziunea liniară este li-

derul timpului de vizionare. 

Potrivit studiului, două treimi 

dintre respondenţi spun că ur-

măresc conţinut video online 

în medie timp de 2,3 ore zil-

nic în timpul săptămânii şi 2,5 

ore în zilele de weekend – cu 

1,2 ore mai puţin decât la TV.

Când vine vorba de servi-

cii de streaming, aproape ju-

mătate dintre români (45%) 

au, în 2019, un abonament la 

o platformă de streaming vi-

deo, faţă de 7% în 2016. Ce-

le mai populare servicii video 

de streaming sunt Netfl ix (22% 

dintre respondenţi au un abo-

nament) şi HBO Go (15%).

Nu în ultimul rând, con-

form datelor furnizate de AN-

COM (Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Regle-

mentare în Comunicaţii), nu-

mărul de abonaţi la serviciile 

TV a crescut în ultimul an cu 

mai mult de două procente: 

7,6 milioane.

La fi nalul lui 2018, a fost 

prima dată când numărul de 

abonaţi al serviciilor TV a de-

păşit numărul de gospodării 

din România. Datele ofi ciale 

ANCOM arată că sunt 102 sub-

scripţii TV la 100 gospodării 

din România.

Câte ore se uită românii la TV, 
chiar dacă tot mai mulţi au Netflix

În 2019, avem un iPhone 

11 cumva mai ieftin decât 

modelul similar de anul 

trecut şi alte două la fel 

de scumpe ca iPhone Xs 

şi Xs Max. Din 20 septem-

brie, toate trei sunt la pre-

comandă. Iar din 27 sep-

tembrie vor fi  livrate pri-

mele bucăţi. Câte zile tre-

buie să munceşti însă ca 

român ca să-ţi permiţi un 

astfel de telefon?

Cel mai ieftin telefon 

Apple de anul acesta este 

iPhone 11 de 64 GB. Este, 

totodată, un telefon pentru 

care au fost făcute câteva 

compromisuri, cum ar fi  ecra-

nul şi lipsa unei camere cu 

zoom optic. Astfel, a doua 

cea mai bună alegere este 

iPhone 11 Pro de 64 GB.

O analiză realizată de Pi-

codi a inclus preţurile din mai 

multe ţări ale lumii, inclusiv 

Statele Unite ale Americii şi 

România, ca să vezi unde ne 

situăm. Noul telefon al Apple 

nu are acelaşi preţ peste tot, 

dar nici ţările în care există 

interes nu au aceeaşi putere 

economică. Grafi cul de mai 

jos te lămureşte.

Câte zile trebuie 
să lucrezi în România 
pentru iPhone 11

În România, un iPhone 11 

Pro de 64 GB costă, în maga-

zine, 5.400 de lei. La opera-

tori poate fi  un pic mai mare 

sau îl poţi cumpăra la abona-

ment. Astfel, acest calcul e 

doar pe preţul „la liber”.

În cazul românilor, conform 

Institutului Naţional de Statis-

tică salariul brut este de 5.091 

lei cu unul net de 3.119 lei. Ast-

fel, un român trebuie să lucre-

ze, statistic, 36,4 zile pentru 

noul telefon. Asta, desigur, fă-

ră a lua în considerare alte cos-

turi de zi cu zi. E însă un câş-

tig, dacă putem vorbi de aşa 

ceva, pentru că timpul acesta 

a scăzut cu 5,3 zile faţă de 2018.

Ţine cont că nu sunt lua-

te în calcul zilele libere sau 

sărbătorile legale. Doar ziua 

lucrătoare şi banii aferenţi a-

cesteia. Astfel, timpul real ar 

fi  mai degrabă spre două luni.

Top 3 în acest clasament, un-

de trebuie să munceşti cel mai 

puţin pentru un astfel de tele-

fon, e compus astfel: Elveţia, 

SUA şi Luxemburg. În acestea, 

raportul dintre preţurile unui 

iPhone 11 Pro şi un salariu obiş-

nuit este cel mai convenabil. 

Statistic, un elveţian poate aco-

peri costul telefonului în 4,8 zi-

le, un american în 5,8 zile, iar 

un luxemburghez în 6,7 zile.

Celălalt top 3, de la coada 

clasamentului, arată aşa: Ucrai-

na, Columbia şi Kazahstan. În 

medie, un cetăţean trebuie să 

lucreze 96,7 zile, 89,7 zile, re-

spectiv 76,5 zilei.

Mai bine decât România 

stau următoarele trei ţări: Un-

garia, Polonia şi Slovacia cu 

35,1 zile, 31,8 zile, respectiv 

31,7 zile.

Câte zile trebuie să muncească un român 
pentru a-și cumpăra un iPhone 11
În timp ce unii dintre cetăţeni trebuie să muncească o lună sau chiar mai mult pentru un astfel de telefon, 
alţii l-ar putea cumpăra după doar câteva zile de muncă, în unele ţări într-o săptămână sau chiar mai puţin

Cel mai ieftin telefon Apple de anul acesta este iPhone 11 de 64 GB

Câte zile trebuie să lucrezi pentru a câștiga sufi cienti bani pentru un iPhone 11
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa totaăl 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsoniera, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

¤ 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.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 3 
sau 1, pe termen lung. Suntem do-
uă persoane, muncitori. Așteptăm 
telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

SPAŢII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

150 mp (open space) 
destinat unui atelier 
de producţie haine. 
Dotări minime: baie 

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(4.16)

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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LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ CAUT persoană serioasă pe 
post de însoţitor, pentru un stu-
dent nevăzător. Telefon 
0767-929727 sau 0726-729969. 
(7.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 

de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H â 205 
cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (4.40)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, 
de masă vechi, tablouri, icoane, 
bijuterii, monezi, bancnote, de-
coraţii militare. tmbre, jucări 
vechi din plastic cum ar fi  nu te 
supăra frate, lego, vederi vechi, 
statuete sau scule, cum ar fi  ma-
șina de găurit, fl ex. Relaţii la tel. 
0749-974302

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

MATRIMONIALE

¤ Clujean 44 ani, caut o relaţie 
bazată pe sinceritate, iubire. Poţi 
fi  și de la ţară, cu un copil nu mă 
deranjează. Eu fără obligaţii, glu-

meţ, romantic. Aștept telefonae 
la 0749-974302. (4.5)

PIERDERI

¤ S.C. GAMETRADE S.R.L., CUI 
21341949, declară pierdut 
Certifi catul Constatator emis în 
baza Legii nr. 26/1990. Se de-
clară nul.

¤ Pierdut legitimaţie transport 
feroviar pe numele Szilagyi An-
drea. Se declară nulă

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ PUBLIC

Această informare este efectuată de ORAȘUL HUEDIN , 
strada Horea,, nr. 1, tel: 0264351548 /Fax: 0264351564, 
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
DE APĂ CRIȘURI, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor de “Înfi inţare pistă de biciclete pe traseul 
căii ferate dezafectate Huedin-Sâncraiu-Călăţele“ din Orașul 
Huedin, județul Cluj.

Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
urbanism@primariahuedin.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. AUTO 
ZUZ IMPEX S.R.L., anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul – 
atelier auto service şi dezmembrări auto – din localitatea 
Sânnicoară, str. Clujului, nr. 57, com. Apahida, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni, 
marţi, miercuri, joi între orele 8,00-16,30 și vineri 8,00-14,00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

INSTITUTUL INIMII DE URGENŢA PENTRU BOLI 
CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU“

Scoate la

CONCURS
următoarele posturi:

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869 din 
9 iulie 2015

• 1 post temporar vacant pe perioadă determinată, de 
medic specialist, specialitatea cardiologie

în cadrul Laboratorului de Explorări și Terapie Neinvazivă

Condiţii de participare la concurs:
- deţine gradul de medic specialist în specialitatea postului 

și are drept de liberă practică;
- nu a fost sancţionat de către Colegiul Medicilor și de 

către unităţile sanitare la care a activat.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care 

dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de medic și adeverinţă/certifi cat 

de confi rmare în gradul profesional;
c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei 

profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată 

una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau 
f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. 
(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modifi cările și completările ulterioare, 
ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, 
înfi inţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor, 
Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;
g) certifi cat medical din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fi zic și neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în valabilitate
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la conurs la 

sediul instituţiei, str. Calea Moţilor nr. 19-21, Cluj-Napoca, 
la Biroul Resurse Umane, persoană de contact Maria VASILE.

Tematica pentru concurs este publicată la sediul instituţiei, 
str. Calea Moţilor nr. 19-21, Cluj-Napoca și pe site-ul instituţiei 
www.institutulinimii.ro.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice 
de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicare, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei 
pentru fi ecare participant.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, 
str. Calea Moților, nr. 19-21, tel. 0264/599505.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea 
unei functii contractuale vacante de executie astfel:

- 1 post de inginer , cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata, in cadrul Biroului Comunicatii si Tehnologia 
Informatiei(CTI)

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 11 noiembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 13 noiembrie 2019 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii :

- Studii: studii superioare tehnice absolvite cu diploma 
de licenta in domeniile: cibernetica, informatica, automatica, 
automatizari si calculatoare, stiinta sistemelor, electronica, 
electrotehnica si telecomunicatii

- Specializari si califi cari: Cunostinte de specialitate in 
domeniul IT&C, privind intretinerea, instalarea, confi gurarea 
si administrarea sistemelor informatice in mediul Windows 
(client si server), precum si a sistemelor de comunicatii si 
retelelor de calculatoare.

- Operare: cunoștinţe bune privind utilizarea in SO 
Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2012, pachetul 
MS Offi ce 2007/2010/2013/2016. Instalari si confi gurari 
echipamente in retelele de comunicatii LAN, WAN, retele 
virtuale private ( VPN), internet si intranet.

- Vechime in munca: minim 36 luni in specialitatea 
studiilor absolvite

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs, 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 29 
octombrie 2019, ora 13,00. 

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.112- persoana de 
contact:Anca Bianca sau la tel.0264433028 int.144.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocupare doua posture vacante : un post de lacatus 
mecanic perioada nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire 
a Apelor Cluj-Napoca in cadrul Formatiei Cluj si un post de 
agent hidrotehnic la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj 
in cadrul Formatiei Gherla

Concursul se va desfasura astfel :
Proba scrisa:in data de 05 noiembrie 2019 ora 09.00
Proba interviu: in data de 07noiembrie 2019 ora 09.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
Pentru postul de lacatus mecanic
Nivel studii: generale cu conditia detinerii unui certifi cate 

de califi care in meseria de lacatus ,mecanic,motorist,mecanic 
utilaj,mecanic agricol.

Vechime in munca; 0 ani

Pentru postul de agent hidrotehnic:
Nivel studiilor-8 clase
Constituie avantaj detinerea califi carii in una din 

urmatoarele meserii :zidar,pietrar,mecanic utilaje terasiere 
si detinerea permisului de conducere auto

- Vechime in munca-O ani
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. 
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului 
de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca , str. Donath, nr. 157/A, 
jud. Cluj pana la data de 28 octombrie 2019, ora 14:00.

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.

ACEST ANUNT INLOCUIESTE ANUNTUL PUBLICAT IN DATA 
DE 14 NOIEMBRIE 2019

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane Relatii cu publicul sau la persoana 
de contact; Bodea Lia tel.0264433028 int.144 .
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Clujenii au alergat 
în memoria lui Edy
Peste 20 de sportivi, profesio-
niști și amatori, au alergat în 
memoria lui Edy Klocek, me-
dicul clujean care a decedat în 
timp ce alerga la un maraton.
Prieteni sau simpli oameni 
au alergat în Parcul Central în 
memoria lui Edy Klocek, cel 
care a decedat în timpul unui 
maraton montan desfășurat 
în Piatra Craiului, zona 
Dâmbovicioara.
Edy Klocek era de profesie 
medic și muncea de ceva vre-
me în Anglia, la Nuffield 
Hospital, după ce a lucrat an-
terior la Spitalul Municipal 
Cluj-Napoca. Edy era un împă-
timit al naturii, iubea munte-
le, așa cum se vede și în foto-
grafiile sale impresionante și, 
ironia sorţii, tocmai muntele 
îndrăgit i-a adus și sfârșitul 
cumplit. A căzut în gol de la o 
înălţime de circa 70 de metri, 
în prăpastia Marele Grohotiș.

Debut cu înfrângere 
pentru voleibaliști
Ehipa de volei masculin a 
Clubului Universitatea Cluj a 
debutat în noua ediţie de cam-
pionat în deplasare la CS 
Dinamo București. Meciul s-a 
încheiat cu victoria gazdelor, 
scor 3-0 (25-16, 25-20, 27-25).
Cu toate că au pierdut în trei 
seturi, voleibaliștii universi-
tari au avut o evoluţie bună, 
iar setul trei a fost cedat în 
prelungiri. Managerul 
„alb-negrilor”, Bogdan 
Ungureanu a declarat urmă-
toarele:
„Am întâlnit un adversar ex-
traordinar de puternic, o cer-
tă candidată la titlu în acest 
sezon. În același timp, 
Dinamo s-a prezentat foarte 
motivată la meci, hotărâtă să 
nu lase să se întâmple o sur-
priză. Felicit băieţii pentru 
atitudinea din teren, mai ales 
din ultimul set pe care l-am și 
condus de la cap la fine, însă 
pe care, spre surprinderea 
noastră, nu am reușit să ni-l 
adjudecăm. Le-am transmis și 
băieţilor că trebuie să conti-
nue munca la care s-au înhă-
mat și în mod cert, cu acest 
colectiv frumos și unit, rezul-
tatele favorabile nu se vor lă-
sa așteptate! ”
În etapa a doua „studenţii” 
vor juca sâmbătă, 19 octom-
brie, în deplasare la formaţia 
SCM Gloria Buzău.

Trei medalii 
de bronz la box
Sala de sport a CSM din Brăila 
a găzduit în săptămâna 7 -13 
octombrie fi nala Campionatului 
Naţional de box pentru juniori.
De la secţia de box a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au 
intrat în ring patru sportivi, 
trei dintre ei reușind să se 
claseze pe treapta a treia a 
podiumului. Cristian Lăpăzan 
a cucerit medalia de bronz la 
categoria 46 kg, Alexandru 
Busuioc la 48 kg, iar Florin 
Cimpoeșu și-a adjudecat 
bronzul categoriei 80 kg.
În această săptămână, 
14-19.10.2019, are loc fi nala 
Campionatului Naţional de 
Seniori la Târgu Mureș, iar 
Universitatea Cluj este repre-
zentat la categoria 63 kg de pu-
gilistul Doghi Dorin.

Pe scurt

Universitatea Cluj 

s-a făcut de râs cu Sportul 

Snagov, cea mai slabă 

echipă din Liga a 2-a, 

iar Adrian Falub (foto) 

nu s-a ferit să spună 

cu subiect şi predicat care 

sunt problemele echipei.

Tehnicianul echipei a fost 

dezamăgit de evoluţia jucăto-

rilor lui, dar şi de arbitrajul 

din meciul cu ultima clasată 

încheiat la egalitate, 1-1.

„Am obţinut un rezultat de 

egalitate în urma unui joc foar-

te slab, în care cele două echi-

pe nu au reuşit să pună pro-

bleme una alteia, poate şi din 

cauza terenului. Am înscris 

primii şi ar fi  trebuit să câşti-

găm, dar am fost naivi. Nu 

aveam voie să primim acel 

gol! Aşteptările de la începu-

tul sezonului sunt departe de 

ceea ce actualul lot poate să 

ofere astăzi. Sunt descumpă-

nit de maniera de arbitraj, am 

văzut aut-uri şi faulturi acor-

date invers. Pe echipa mea nu 

am de ce să fi u supărat. E un 

lot format în vară, cu ambiţii 

de promovare, însă, din pă-

cate, atât putem în momen-

tul de faţă. ”

Atitudinea jucătorilor şi 

gazonul pe care s-a jucat 

meciul cu Snagov l-au su-

părat pe Falub, cel care es-

te neînvins de la revenirea 

la Universitatea Cluj.

„Nu avem spirit de sacri-

fi ciu. La prima lovitură înca-

sată, jucătorii s-au cerut afa-

ră, apoi, cei care au intrat pe 

parcurs au fost lipsiţi de res-

ponsabilitate. Îmi asum acest 

lucru, am ştiut de la început 

unde vin, am încercat să 

schimb ceva. Nu am pierdut 

nici un joc de când am ve-

nit, dar obiectivul nostru tre-

buie să se modifi ce, pentru 

că nu se pune problema să 

ne mai gândim la promova-

re! Suntem la retrogradare şi 

trebuie să fi m conştienţi de 

acest lucru. Dacă tu din cinci 

metri, neatacat de nimeni, nu 

poţi să dai gol, înseamnă că 

asta e calitatea ta. Mă deran-

jează atitudinea cu care Pîr-

vulescu sau Mihalcea au tra-

tat meciul, dar şi atitudinea 

fundaşilor centrali, care fac 

orice, mai puţin să se ape-

re! Acesta nu este gazon, e 

un câmp în care e foarte greu 

să legi trei pase. Trebuie să 

te adaptezi la teren, să joci 

minge lungă şi să încerci să 

câştigi. La iarnă vom face 

curăţenie, vom schimba mai 

multe lucruri în plan spor-

tiv”, a completat Falub.

Falub, supărat pe jucători: „Ne cerem 
afară la prima lovitură. Atât putem!”

Universitatea Cluj 

s-a impus în faţa celor 

de la CFR Cluj în Liga 

Elitelor la Under 17 şi 

Under 19, într-o rundă 

în care Ardealul Cluj 

a jucat la Braşov.

„Studenţii” au câştigat cu 

2-0 în faţa celor de la CFR 

Cluj la Under 19, într-o par-

tidă în care Forna a marcat 

de două ori şi a stabilit sco-

rul final.

Ardealul Cluj a făcut spec-

tacol cu ACS Colţea Braşov 

şi a câştigat cu 6-0 la aceas-

tă categorie de vârstă. UTA 

Arad este pe primul loc la 

U-19 cu 37 de puncte acu-

mulate, fiind urmată de CFR 

Cluj 34, Ardealul Cluj 30, U-

niversitatea Cluj 26.

La U-17, Universitatea Cluj 

a câştigat cu 3-0 duelul cu 

CFR prin golurile marcate de 

Hofman, în timp ce Ardea-

lul a trecut cu 5-2 de Colţea 

Braşov. ASU Poli Timişoara 

conduce în clasament cu 38 

de puncte, în timp ce CFR 

Cluj se află pe locul patru 

cu 25 de puncte, fiind urma-

tă de Universitatea Cluj cu 

24 de puncte. Ardealul Cluj 

a acumulat 17 puncte şi es-

te pe locul opt.

„U” Cluj a câștigat 
derby-urile cu CFR Cluj

Federaţia Română 

de Orientare a organizat 

Campionatele Naţionale 

de Orientare 

de Noapte la Rucăr, 

şi Campionatele Naţionale 

de Ştafetă Mixtă 

în Staţiunea Climaterică 

Sâmbăta.

Campionatul Naţional de 

Sprint Urban (la prima ediţie) 

a avut prevăzute 6 etape, din-

tre care ultimul a avut loc du-

minică în Oraşul Victoria, dar 

în urma unei contestaţii, rezul-

tatele acestei etape nu au mai 

fost luate în consideraţie la cal-

culul punctajelor cumulate pen-

tru acest campionat.

Campionatul Naţional de Ori-

entare de Noapte este conside-

rat cel mai difi cil din punct de 

vedere tehnic, deoarece se des-

făşoară pe întuneric. Concuren-

ţii se deplasează prin pădure cu 

ajutorul unei lanterne frontale, 

pe lângă hartă şi busolă. Dato-

rită difi cultăţii concursului, ca-

tegoriile de participare sunt de 

la 16 ani în sus. Concurenţii de 

la categoria M/F16, aleargă în 

echipe de câte doi. Sportivii de 

la Clubul Sportiv TranSilva Cluj 

au obţinut patru titluri de cam-

pion naţional, o medalie de ar-

gint şi una de bronz:

Loc I: Szikszai Csongor 

(M18), Virág Tímea (F20), 

Vígh Loránd (M20), Tökés 

Árpád (M55)

Loc II: echipa Csis Nándor 

şi Vígh Ervin (M16)

Loc III: echipa Vörös Ádám 

şi Albert Mátyás (M16)

Campionatul Naţional de Şta-

fetă Mixtă s-a desfăşurat într-o 

zonă pitorească, incluzând pâr-

tia de schi Drăguş, şi Izvorul Pă-

rintelui Arsenie Boca. Ştafeta 

mixtă înseamnă o ştafetă alcă-

tuită dintr-un concurent mascu-

lin şi unul feminin aparţinând 

aceluiaşi club, fi ecare parcur-

gând de câte 2 ori un traseu de 

sprint. CS TranSilva Cluj a în-

scris 2 ştafete, amândouă cla-

sându-se pe locul II: Virág Tímea 

şi Vígh Loránd (FM21), Sárközi 

Zsuzsa şi Vörös Alpár (FM45).

Pentru sportivii care au ră-

mas fără pereche, s-a desfăşu-

rat în paralel Cupa Drăguş, şta-

fetă de un singur om, unde spor-

tivii, după parcurgerea primu-

lui traseu de sprint, au mai par-

curs încă unul, cu o hartă dife-

rită. Şi aici au fost rezultate foar-

te bune, mai ales la categoria 

de 21 ani, unde podiumul a fost 

ocupat în totalitate de sportivii 

de la CS TranSilva Cluj, astfel:

Loc I: Albert Mátyás (M14), 

Szikszai Csongor (M21)

Loc II: Vörös Ádám (M21)

Loc III: Csis Nándor (M21)

Rezultatele obţinute de 

sportivii clujeni prin cumu-

larea punctajelor de la pri-

mele 5 etape ale Campiona-

tului National de Sprint Ur-

ban, refl ectă, că au partici-

pat la cele mai multe dintre 

etapele campionatului, cu re-

zultate frumoase. Fiind vor-

ba de foarte mulţi participanţi 

de-a lungul anului competi-

ţional, s-au premiat primii 6 

clasaţi la fi ecare categorie. În 

plus, la categoria de elită tip 

open s-au considerat şi con-

curenţii de la categoriile 18 

şi 35 de ani, pe lângă cei de 

21. Sportivii de la CS TranSil-

va Cluj şi CS Compass Cluj 

s-au clasat la diferitele cate-

gorii după cum urmează:

M14: Albert Mátyás (loc 1), 

Vígh Ervin (loc 5)

M18: Vígh Loránd (loc 1), 

Vörös Ádám (loc 4), Szikszai C-

songor (loc 6)

M55: Tõökés Árpád (loc 2)

F35: Sárközi Zsuzsa, Simon 

Gyöngyi (loc 3)

F65: Simon Krisztina (loc 

1), Fey Klára (loc 2)

La categoria elită tip open 

Vígh Loránd a obţinut locul 4.

În weekendul următor 

(19-20 octombrie) se va des-

făşura Cupa CLUJ-WEST 

OPEN – Trofeul Floreşti edi-

ţia a 18-a, organizat de CS 

Dudu Floreşti (csodudu.ro), 

în apropiere de Păniceni, 

spre Leghia.

Noi medalii obținute de sportivii 
clujeni la Orientare în Alergare
Ultimele competiții majore de Orientare în Alergare din acest an s-au desfășurat 
weekendul trecut la poalele Munților Făgăraș 

Podiumul Campionatului Național de Orientare de Noapte la Rucăr


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

