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CULTURĂ

21.000 de spectatori 
s-au bucurat 
de WonderPuck 2018
Cea de-a doua ediţie a Festivalului Stradal 
WonderPuck s-a desfăşurat la fi nalul săp-
tămânii trecute.  Pagina 6

POLITICĂ

„Nerușinarea lui Păunel 
nu cunoaște limite!”
Social democraţii clujeni consideră că Alin 
Tişe, pe care îl numesc „Prim Păunelul ju-
deţului Cluj”. confundă instituţia Consiliu-
lui Judeţean cu staborul. Pagina 4

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

ECONOMIE

România a avut în august cea mare 
inflaţie din Uniunea Europeană

România a avut cea mai 
mare inflaţie din Uniunea Eu-
ropeană în august, urmată de 
Buglaria, Estonia şi Ungaria, 
a anunţat luni Direcţia pentru 
statistică a Comisiei Europe-
ne – Eurostat.

Eurostat ia în calcul IAPC, ast-
fel că în raport apare o infl aţie 
de 4,7% în august 2018 în Ro-
mânia, în loc de 5,1% cât a fost 
Indicele Preţurilor de Consum 
(IPC). Cele mai mari rate ale in-
fl aţiei din august s-au mai înre-
gistrat în Bulgaria (3,7%), Esto-
nia (3,5%) şi Ungaria (3,4%), 
iar la polul opus, cu cele mai 
scăzute rate au fost Danemarca 
(0,8%), urmată de Irlanda şi Gre-
cia (ambele 0,9%).

Eurostat precizează în ra-
portul prezentat că spre deo-
sebire de luna iulie 2018, in-
fl aţia anuală a scăzut în două-

sprezece state membre, a ră-
mas stabilă în cinci şi a cres-
cut în zece dintre acestea.

În august 2018, cea mai ma-
re contribuţie la rata anuală 
a inflaţiei din zona euro a pro-
venit de la produsele din sec-
torul energetic, care au cres-
cut cu 0,87 puncte procentu-
ale, urmate de servicii (+0,59 
pp), produse alimentare, al-
cool şi tutun (+0,48 pp) bu-
nuri industriale non-energeti-
ce (+0,09 pp).

Rata anuală a infl aţiei din 
zona euro a fost de 2% în au-
gust 2018, în scădere de la 
2,1% în iulie 2018, în timp ce 
în 2017, rata a fost de 1,5%. 
În privinţa UE28, infl aţia a fost 
de 2,1% în august 2018, în scă-
dere de la 2,2% în luna iulie, 
iar cu un an mai devreme, ra-
ta infl aţiei a fost de 1,7%.
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Gilău-Nădășelu va fi conectată la Autostrada Transilvania.
La sfârșitul lunii va fi făcută recepția lucrărilor de la Gilău.

Începe festivalul Bunei-Dispoziţii 
Toamna se numără bobocii! 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. La cea de-a noua ediţie 
a festivalului, noi surprize îi aşteaptă atât pe participanţi, cât şi pe clujenii care se vor afla în public. Pagina 7 

Noua față a orașului
Cum va arăta vechiul centru al Clujului?
Mai multe zone pietonale și nicio mașină, așa pot clujenii 
să își închipuie că va arăta în viitor zona centrală a orașului. Pagina 3 

ACTUALITATE

Un bărbat a pierdut contro-
lul volanului şi a ajuns cu ma-
şina în şanţ. Pasagerul dim 
dreapta a decedat.

Potrivit polițiștilor la data de 
17.09.2018, orele 12.30, un băr-
bat de 66 ani, din comuna Su-
atu, în timp ce conducea un 
autoturism pe DC 48, pe raza 
localităţii Suatu, ar fi  pierdut 
controlul asupra direcţiei de de-
plasare într-o curbă la stânga, 
intrând într-un şanţ lateral. În 

urma accidentului, pasagerul 
din dreapta şoferului a dece-
dat. Conducătorul auto a pără-
sit locul accidentului, fi ind 
identifi cat de poliţiştii de la Po-
liţia Mociu la domiciliul aces-
tuia. A fost transportat la spi-
tal, pentru a-i fi  recoltate pro-
be biologice, pentru a se stabili 
dacă se afl a sub infl uenţa bă-
uturilor alcoolice. Persoana de-
cedată avea 70 de ani, au trans-
mis reprezentanţii IPJ Cluj.

Accident mortal în localitatea Suatu. 
Autorul a fugit cu o „ocazie”!
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Accident în Dej. Un bărbat 
a fost lovit de o dubă

Un accident de circulaţie, soldat cu o per-
soană rănită, s-a produs luni dimineaţa, în 
jurul orei 11, pe Aleea Tomis din municipiul 
Dej. Potrivit dej24.ro, un bărbat care mane-
vra o turbosufl antă a făcut un pas în drum 
și a fost lovit în plin de o dubiţă care se de-
plasa dinspre cartierul Dealul Florilor înspre 
centrul orașului. În urma apelului la 112, la 
faţa locului au intervenit în scurt timp poli-
ţiștii dejeni, dar și un echipaj al Ambulanţei 
Dej. Victima a fost stabilizată la faţa locului 
și ulterior a fost transportată la Spitalul 
Municipal Dej pentru îngrijiri medicale și in-
vestigaţii suplimentare.
Șoferul dubiţei și bărbatul accidentat au 
fost testaţi de poliţiști cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ.
Poliţiștii au demarat o anchetă în acest caz 

și urmează să stabilească circumstanţele 
exacte în care s-a produs accidentul rutier.

Un bărbat şi o femeie 
au furat aproape 60.000 
de lei dintr-o autoutilitară
Poliţiștii au identifi cat și reţinut două per-
soane care ar fi  sustras peste 57.000 de lei 
dintr-o autoutilitară. Prejudiciul a fost recu-
perat parţial, iar autoturismul folosit de cei 
în cauză a fost ridicat. Un bărbat a fost a-
restat preventiv, iar o femeie a fost plasată 
sub control judiciar de către magistraţi.
În urma investigaţiilor efectuate de către 
poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca – Secţia 3 Poliţie, au fost iden-
tifi cate două persoane bănuite de comite-
rea unui furt din auto.
Conform cercetărilor efectuate, la data de 6 
septembrie, cei doi ar fi  urmărit persoana 
vătămată care se deplasa cu o autoutilitară 
și colecta încasările din vânzări din mai 
multe locaţii din Cluj-Napoca și Florești.
În momentul în care autoutilitara persoanei 
vătămate era parcată pe strada Septimiu 
Albini, din Cluj-Napoca, cei în cauză ar fi  
spart geamul portierei, iar din interior ar fi  
sustras peste 57.000 de lei.
În urma sesizării, poliţiștii au reușit să îi 
identifi ce pe cei doi, stabilindu-se că este 
vorba despre un bărbat în vârstă de 35 de 
ani și o femeie de 34 de ani, din Turda.
La data de 15 septembrie a.c., cei doi au 
fost depistaţi în trafi c de către poliţiștii 
Secţiei 6 Poliţie, pe raza municipiului 
Cluj-Napoca, iar în baza mandatelor de 
aducere au fost conduși la sediul poliţiei.

Accident la Bonţida. 
Un cerb a fost lovit 
de o maşină
Un accident rutier mai puţin obișnuit s-a pe-
trecut duminică seara în jurul orei 23,30 pe 
șoseaua Gherla – Cluj-Napoca.
Potrivit gherlainfo.ro, un șofer care circula 
cu un autoturism spre Cluj, în zona localită-
ţii Bonţida a fost luat prin surprindere de a-
pariţia pe șosea a unui cerb. Șoferul nu a 
putut evita impactul, iar animalul a fost lo-
vit în plin de autovehicul.
Potrivit martorilor de la locul evenimentu-
lui, cerbul a rămas întins pe șosea. Nu s-ar 
fi  înregistrat victime în rândul pasagerilor 
din mașină. Un echipaj de poliţie s-a depla-
sat la faţa locului pentru constatări.
Acesta nu este primul caz de cerb lovit pe 
aceeași șosea. În urma cu doi ani, un alt 
sofer a luat pe capotă un cerb, tot în 
Bonţida. Atunci animalul a reusit să se ridi-
ce și s-a făcut nevăzut.

Pe scurt

Cei 12.000 mii de clujeni 

care s-au oferit voluntari 

să facă ordine şi curăţenie 

în judeţ au reuşit să adune 

13.000 mii de saci cu deşe-

uri, fi ind abia pe locul opt 

în topul judeţelor cu cei 

mai harnici români.

În 15 septembrie românii 

şi-au pus mănuşile, au luat 

saci şi au participat la “Let-

îs Do It, România!”, cea mai 

mare mobilizare de volun-

tari din ţară, cu scopul de a 

strânge deşeurile din area-

lele naturale. Încă de la pri-

mele ore ale dimineţii, sute 

de voluntari au venit la punc-

tele de înregistrare, iar ac-

ţiunea s-a încheiat în jurul 

orei 15:00, când partenerii 

de la salubritate au început 

colectarea sacilor în vede-

rea valorificării resurselor.

Din judeţul Cluj au par-

ticipat 12.000 de persoane, 

reuşind să adune puţin mai 

mult de un sac de deşeuri 

de persoană, clasându-se 

astfel pe locul 8 în topul ju-

deţelor, la o distanţă consi-

derabilă, atât ca număr de 

voluntari, cât şi ca număr 

de saci cu deşeuri adunaţi. 

O primă estimare arată că 

338 038 de voluntari au cu-

răţat 467 453 saci cu deşe-

uri în România. În topul ju-

deţelor cu cei mai mulţi vo-

luntari se regăsesc Mara-

mureş (32 142 voluntari – 

21008 saci), Botoşani (25 

600 voluntari – 21000 saci), 

Bihor (23 000 voluntari – 30 

000 saci), Gorj (21 540 vo-

luntari – 55 000 saci), Su-

ceava (21 256 voluntari – 

23381 saci), Dolj (20 000 vo-

luntari – 38 500 saci), Vas-

lui (14 040 voluntari – 18 

750 saci), Cluj (12 000 vo-

luntari – 13 000 saci), Mureş 

(11 453 voluntari – 18 730 

saci), Giurgiu (10 115 volun-

tari – 14 000 saci).

La curăţenie au partici-

pat peste 1200 de primării, 

şcoli din toată ţara, institu-

ţii judeţene, alături de com-

panii, ong-uri şi centre de 

plasament. De asemenea, 

sute de soldaţi ai Armatei 

Române, angajaţi ai Poliţi-

ei, Pompierilor, Jandarme-

riei Române au luat parte la 

Ziua de Curăţenie Naţiona-

lă, dar şi angajaţi ai peni-

tenciarelor şi deţinuţi.

12.000 de clujeni au adunat 
gunoaie cu ocazia 
Zilei de Curăţenie Naţională
15 septembrie a fost Zi de Curăţenie Naţională în România.

DEȘEURI

13.000
de saci cu deșeuri au fost strânși de voluntari 
clujeni cu ocazia Zilei Naționale de Curățenie

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.
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De ce a fost îngrădită statuia 
lui Constantin Daicoviciu 
din Piaţa Muzeului?
Statuia lui Constantin Daicoviciu din Piaţa Muzeului a fost în-
grădită. Autorităţile nu precizează însă care este motivul.

Constantin Daicoviciu a fost un renumit istoric și arheolog, pro-
fesor, rector al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și poli-
tician comunist. A fost membru titular al Academiei Române.

Poza zilei

La sfârşitul lunii va fi 

făcută recepţia lucrări-

lor de la Gilău.

Reprezentanţii Asociaţiei 

Pro Infrastructură anunţă că 

în această săptămână va fi 

făcută pre-recepţia segmen-

tului de şosea de la Gilău, 

care va conecta „autostra-

da-muzeu” Gilău-Nădăşelu 

cu restul Autostrăzii Tran-

silvania (A3).

„Începem săptămâna cu 

o mică veste bună: aşa cum 

vedeţi din cadrele aeriene 

surprinse vineri, 14.09.2018, 

intrăm în linie dreaptă la 

Gilău, acolo unde construc-

torul (Tirrena Scavi) este 

foarte aproape de finaliza-

rea celor 766 de metri ca-

re vor conecta autostra-

da-muzeu Gilău-Nădăşelu 

(gata din noiembrie 2017) 

de restul Autostrăzii Tran-

silvania (A3). Mâine (n.red.

marți) va fi ultima zi în ca-

re se va aşterne stratul de 

uzură. Mai rămân aşadar 

de executat diverse finisa-

je: taluzări, rigole/şanţuri, 

parapete protecţie, indica-

toare, marcaje rutiere”, 

anunţă Asociaţia Pro Infra-

structură, care publică şi o 

filmare realizată cu drona 

pe Autostrada Transilvania.

Conform reprezentanţilor 

asociaţiei, în următoarele 

câteva zile se va efectua 

pre-recepţia, urmând apoi 

ca recepţia la finalizarea lu-

crărilor să aibă loc în 27-28 

septembrie, dacă nu vor exis-

ta amânări inutile.

„Simplu spus, sunt şanse 

mari ca la sfârşitul acestui 

luni să circulăm pe 9,5 km 

de autostradă nouă între Nă-

dăşelu şi Gilău, evitând com-

plet Cluj-Napoca pe relaţia 

Zalău/Baia Mare-Turda”, 

adaugă sursa citată.

Gilău-Nădăşelu, conectată 
la Autostrada Transilvania

ASOCIAŢIA PRO 
INFRASTRUCTURĂ

 „Începem săptămâna 
cu o mică veste bună: 
aşa cum vedeţi din 
cadrele aeriene 
surprinse vineri, 
14.09.2018, intrăm 
în linie dreaptă la 
Gilău, acolo unde 
constructorul (Tirrena 
Scavi) este foarte 
aproape de 
fi nalizarea celor 766 
de metri care vor 
conecta 
autostrada-muzeu 
Gilău-Nădăşelu (gata 
din noiembrie 2017) 
de restul Autostrăzii 
Transilvania (A3) “

Ordinul Arhitecţilor 

din România, filiala 

Transilvania, şi Primăria 

Cluj-Napoca au anunţat 

în decursul zilei de luni 

proiectul câşitgător care 

prevede modernizarea 

a nouă străzi din zona 

centrală a oraşului. 

Cea mai importantă este 

strada Kogălniceanu, 

unde se află numeroase 

instituţii clujene impor-

tante, dar şi câteva 

puncte turistice la fel 

de importante.

Zona străzii Kogălniceanu 

a fost propusă ca pietonală 

sau cel puţin semi-pietonală, 

deasemenea s-a propus să se 

creeze o legătură dintre cu 

Bulevardul Eroilor, prin stra-

da Emanuel de Martonne.

În total au fost depuse 11 

proiecte, soluţii venind chiar 

şi de peste hotare: Spania, 

Grecia, Hong Kong, Bulga-

ria, Belgia. Câştigătorii sunt 

membrii societăţii Mossfern 

Arhitectură.

„Am încercat să nu fi m ar-

hitecţi, strada e acolo de un 

mileniu, cu o istorie stratifi -

cată, noi am căutat să dăm 

glas străzii. Nu trebuie să ne 

afi rmăm. Trebuie să lucrăm 

cu pedanterie nemţească, ca-

re de data aceasta sper să ne 

iasă”, a spus Macalik Arnold, 

membru al echipei câştigă-

toare şi membru în Comisia 

Monumentelor Istorice.

Proiectul prevede zone pi-

etonale şi shared space şi ast-

fel în zona de sud a centrului 

nu se va mai putea parca. Ma-

şinile vor putea traversa, însă 

nu vor avea voie să staţione-

ze. Aceeaşi situaţie este în acest 

moment şi pe stada Potaissa.

Noua față a orașului.
Cum va arăta 
vechiul centru al Clujului?
Mai multe zone pietonale şi nicio maşină, aşa pot clujenii 
să îşi închipuie că va arăta în viitor zona centrală a oraşului.

Zona străzii Mihail Kogălniceanu a fost propusă ca pietonală 
sau cel puţin semi-pietonală

Premiul I – contractul de 
proiectare – 755.000 lei – 
Mossfern Arhitectură
Premiul II – 60.000 lei – o 
echipă coordonată de arhi-
tectul prahovean Șerban 
Daniel Lucian
Premiul III – 30.000 lei – o 
echipă coordonată de arhi-
tectul clujean Alexandru 
Fleșeriu. Juriul s-a arătat ne-
mulţumit de folosirea pava-
jului cu piatra de râu, speci-
fi c Clujului până în 1900, 
„care este greu practicabil și 
induce o atmosferă rurală”.
Concursul a benefi ciat de un 
juriu format din arhitecţi și 
urbaniști: Raluca Munteanu, 
Ligia Subţirică, Johannes 
Bertleff, Kazmer Kovaci, 
Andrei Cebotaru, Pieter 
Uyttenhove, Matei 
Bogoescu.
Lucrările vor fi  expuse până 
joi în sala Europa a Casei de 
Cultură a Studenţilor.

Iată câştigătorii 
şi premiile:

Proiectul câștigător prevede zone pietonale şi shared space
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Organizarea referendu-

mului pentru familia 

tradiţională va costa 

aproximativ 100 de mili-

oane de lei.

„100 de milioane de lei. 

Banii sunt prevăzuţi în rec-

tifi carea bugetară”, au decla-

rat, luni, pentru Mediafax 

surse guvernamentale, des-

pre costurile necesare orga-

nizării referendumului pen-

tru modifi carea Constituţiei.

Guvernul se reuneşte, 

marţi în şedinţă, după ce 

Curtea Constituţională a sta-

bilit că Legea pentru revi-

zuirea Constituţiei respectă 

prevederile constituţionale. 

Guvernul va adopta o Ordo-

nanţă de Urgenţă pentru des-

făşurarea în două zile a re-

ferendumului pentru revi-

zuirea Legii fundamentale.

CCR a stabilit, luni, că 

iniţiativa de rezivuire a Con-

stituţiei, potrivit căreia fa-

milia se întemeiază pe că-

sătoria între un bărbat şi o 

femeie, nu pe cea consimţi-

tă între soţi, respectă preve-

derile constituţionale.

Senatul a adoptat, mar-

ţea trecută, în calitate de for 

decizional, iniţiativa cetăţe-

nească de revizuire a Con-

stituţiei potrivit căreia fami-

lia se întemeiază pe căsăto-

ria între un bărbat şi o fe-

meie, nu pe cea consimţită 

între soţi. Liderul PSD, Li-

viu Dragnea, a spus că sa-

lută decizia Parlamentului 

de a adopta iniţiativa cetă-

ţenească de revizuire a Con-

stituţiei în sensul redefini-

rii familiei şi precizează că 

referendumul va avea loc pe 

7 octombrie.

Referendumul a fost ce-

rut de Coaliţia pentru Fami-

lie, iar iniţiativa semnată de 

3 milioane de persoane "îşi 

propune să înlăture orice 

echivoc pe care utilizarea 

termenului de „soţi” în cu-

prinsul art. 48 al 1 din Con-

stituţia României ar putea 

să-l aducă în conturarea no-

ţiunii de „familie”, a rapor-

tului dintre „familie” şi drep-

tul fundamental al bărbatu-

lui şi al femeii de a se căsă-

tori şi a întemeia o familie", 

potrivit expunerii de moti-

ve a actului normativ.

„Familia se întemeiază pe 

căsătoria liber consimţită în-

tre un bărbat şi o femeie pe 

egalitatea acestora şi pe drep-

tul şi îndatorirea părinţilor 

de a asigura creşterea, edu-

caţia şi instituirea copiilor”, 

prevede modificarea adusă 

artidolului 48 din Constitu-

ţia României”, prevede tex-

tul din Constituţie propus 

revizuirii şi asupra căruia 

cetăţenii trebuie să se expri-

me la referendum.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a promulgat, pe 5 iu-

lie, Legea pentru modifica-

rea şi completarea Legii nr. 

3/2000 privind organizarea 

şi desfăşurarea referendu-

mului, după ce judecătorii 

CCR au respins pe 19 iunie 

ca fiind inadminisibilă sesi-

zarea formulată de şeful sta-

tului. Modificările aduse le-

gii referendumului l-au scos 

din procedura organizării 

referendumului pe preşedin-

tele României, având în ve-

dere că Parlamentul elabo-

ra câte un proiect separat 

de lege de fiecare dată când 

se organiza un referendum, 

pe care şeful statului îl pro-

mulga sau îl putea retrimi-

te la reexaminare.

Organizarea referendumului 
pentru familie ne va costa 
aproximativ 100 de milioane de lei

Preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, a declarat luni, 

întrebat dacă este dispus 

să facă un pas în spate 

din fruntea partidului, că 

funcţia de preşedinte al 

formaţiunii „nu se ia cu 

japca, se ia prin vot, prin-

tr-un vot masiv, şi nu poţi 

să o tranzacţionezi ca la 

piaţă", anunţând un nou 

CEx cât de curând.

„Nu mai trebuie lungită 

foarte mult (decizia privind 

convocarea unei şedinţe a 

CExN – n.r.). Am vorbit cu 

foarte mulţi colegi, am vor-

bit şi azi, o să vorbesc şi mâi-

ne, şi o să decidem", a de-

clarat, luni, la Parlament, pre-

şedintele PSD Liviu Dragnea, 

întrebat dacă este o urgenţă 

convocarea unui şedinţe lăr-

gite a partidului.

Întrebat dacă există scri-

soarea despre care se vorbeş-

te, Dragnea a ridicat din umeri.

„Nu ştiu, eu am vorbit cu 

majoritatea colegilor care au 

avut şi poziţii în sensul ăsta, 

care urmează să aibă poziţii 

în continuarea în sensul ăsta. 

Cu toţi cu care am vorbit ide-

ea este să închidem toate a-

ceste discuţii pentru că avem 

aprobat un pachet de proiec-

te la CExN, sunt cele din pro-

gramul de guvernare de care 

trebuie să ne ocupăm, nu de 

discuţii din astea fără sfârşit", 

a precizat acesta.

Dragnea a spus că „nu ve-

de bine deloc” discuţiile din 

spaţiul public legate de ten-

siuni în PSD.

Întrebat dacă este dispus 

să facă un pas în spate dacă 

i se cere, liderul PSD a răs-

puns: „S-a discutat de multe 

ori asta la noi în partid, s-a 

discutat şi la Congres, s-a dis-

cutat şi la miting, s-a discu-

tat şi la alte Comitete Execu-

tive. Tot timpul revine aceas-

tă problemă care vine din a-

fara partidului, din păcate. Pâ-

nă acum nu (mi s-a cerut să 

fac un pas în spate – n.r.), dar 

nu este imposibil. Pe mine mă 

interesează foarte mult să du-

cem la capăt programul de 

guvernare, nu mofturile uno-

ra sau altor, şi nici temele im-

puse de Iohannis".

„Funcţia de preşedinte al 

partidului nu se ia cu japca, 

se ia prin vot, printr-un vot 

masiv, şi nu poţi să o tran-

zacţionezi ca la piaţă", a adă-

ugat Dragnea.

Ce spune Liviu Dragnea 
despre o eventuală schimbare 
a sa din funcţia de lider PSD

Social democraţii clujeni 

consideră că Alin Tişe, 

pe care îl numesc 

„Prim Păunelul judeţului 

Cluj”. confundă instituţia 

Consiliului Judeţean 

cu staborul.

Alocările financiare pe 

baza carnetului de partid nu 

vor fi susţinute niciodată de 

PSD Cluj, spun social demo-

craţii clujeni.

„PSD Cluj nu va fi  NICIO-

DATĂ de acord cu alocarea 

fondurilor judeţene pe crite-

riul carnetului de partid, aşa 

cum îExecutivul staborî pro-

pune la judecata lui Păunel.

De asemenea, îl avertizez 

pe dl. Păunel, că obrăznicia, 

prostia şi minciuna se vor în-

toarce împotriva lui.

Judeţul Cluj trebuie con-

dus cu înţelepciune, mode-

raţie, corectitudine şi mai 

ales cu respect pentru toa-

te comunităţile, nu după 

împărţeala de mahala deci-

să de Păunel", a declarat 

deputatul Horia Nasra, pre-

şedintele PSD Cluj.

Reacţia liderului PSD Cluj 

vine după ce preşedintele Con-

siliului Judeţean Alin Tişe a tri-

mis un comunicat de presă în 

care îi acuză pe social demo-

craţi că mimează guvernarea 

şi administraţia atât la nivel lo-

cal cât şi la nivel naţional.

Potrivit acestuia, PSD “sa-

botează alocările fi nanciare 

către localităţile din judeţul 

Cluj prin votul dat, sau, mai 

exact, prin nevotare a pro-

iectelor de susţinere fi nanci-

ară a UAT-urilor”.

Vă reamintim, Consiliul 

Judeţean Cluj urma să aloce 

vineri, 14 septembrie, într-o 

şedinţă extraordinară, peste 

8 milioane de lei, bani care 

ar fi  urmat să ajungă la pri-

măriile din judeţ pentru pla-

ta cheltuielilor de funcţiona-

re, pentru susţinerea proiec-

telor de infrastructură sau 

pentru cofi nanţarea progra-

melor de dezvoltare locală.

În timpul dezbaterilor asupra 

proiectului de alocare a su-

melor pentru primării, liderul 

consilierilor judeţeni din PSD, 

Remus Lăpuşan, a precizat că 

primarii social democraţi pri-

mesc mai puţini bani decât 

cei din PNL.

„Eu am înţeles matema-

tic ce calcule aţi făcut. Mie 

îmi place matematica. Dar 

atât colegii mei primari cât 

şi colegii din Consiliul Ju-

deţean spun că ar trebui să 

regândim aceste alocări. A-

ceste diferenţe între comu-

nităţi ar trebui să fie mai 

mici”, a deschis dezbateri-

le, Remus Lăpuşan.

Alin Tişe i-a spus acestuia 

că el a încercat să găsească 

cea mai bună formulă de a re-

partiza aceste sume şi că ni-

ciodată nu va putea mulţumi 

toate formaţiunile politice.

„Greşeli matematice s-au mai 

făcut, dar ca acum niciodată”, 

şi-a întărit poziţia Lăpuşan.

Pentru primăriile din ju-

deţe, CJ Cluj voia să aprobe 

alocarea, în total, a peste opt 

milioane de lei.

„Se aprobă nominaliza-

rea sumei de 8.053.000 lei 

repartizată pentru achitarea 

arieratelor provenite din ne-

plata cheltuielilor de func-

ţionare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechi-

mii acestora, pentru susţi-

nerea programelor de dez-

voltare locală şi pentru sus-

ţinerea proiectelor de infra-

structură care necesită cofi-

nanţare locală, conform ane-

xei care face parte integran-

tă din prezenta hotărâre” se 

arată în propunerea înain-

tată de Alin Tişe.

La aceste nominalizări a 

fost anexat cu tabel cu su-

mele împărţite ”în funcţie 

de necesitate”.

Proiectul a fost respins du-

pă ce nu a întrunit numărul 

necesar de voturi.

„Nerușinarea lui Păunel nu cunoaște limite!” 
Reacția liderului PSD Horia Nasra vine ca răspuns la acuzarea pe care președintele CJ Cluj Alin Tișe a făcut-o față 
de social democrați,  anume că aceștia mimează guvernarea şi administraţia atât la nivel local cât şi la nivel naţional

Liderul PSD Cluj Horia Nasra şi preşedintele CJ Cluj Alin Tişe se ceartă de câteva zile pe tema alocărilor bugetare 
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PUBLICITATE

Un spectacol inedit va 

avea loc joi, 20 septem-

brie, la Teatrul Naţional 

Cluj-Napoca.

Spectacolul OST (Organic 

Sound Twist) este semnat ca 

şi concept, coregrafi e, inter-

pretare, ilustraţie muzicală, 

text şi sudoare de Andrea Ga-

vriliu. Scenografi a este sem-

nată de Alexandru Petre, iar 

regia tehnică de Ioan Negrea.

„Acesta este primul meu so-

lo şi este dedicat muzicii. Prin 

muzică am reuşit întotdeaua 

să accesez anumite senzaţii, să 

deblochez amintiri şi să-mi sti-

mulez imaginaţia. Mă simt foar-

te norocoasă pentru faptul că 

am o meserie în legătură atât 

de strânsă cu muzica! Sunt cul-

turi în care nici nu există cu-

vinte separate pentru muzică 

şi dans. Aceasta este doar una 

din informaţiile pe care le-am 

afl at din cărţile şi documenta-

rele care m-au inspirat pentru 

acest spectacol. E Organic 

Sound Twist pentru că fi ecare 

sunet pe care l-am colectat în 

universul sonor al spectacolu-

lui mă lucrează dinăuntru în 

afară şi ajut publicul s-o vizu-

alizeze”, spune autoarea.

OST (Organic Sound Twist), 
la Teatrul Naţional

Noaptea Albă a Filmului 

Românesc revine în Cluj 

pe 21 septembrie, în para-

lel cu cea de-a noua ediţie 

care se desfăşoară 

la Bucureşti.

Iubitorii fi lmului autoh-

ton vor putea urmări la Ci-

nema Victoria, începând cu 

ora 20:00, la avanpremiera 

clujeană a fi lmului „Îmi es-

te indiferent dacă în istorie 

vom intra ca barbari”, în re-

gia lui Radu Jude, laureat cu 

Marele Premiu la Festivalul 

de Film de la Karlovy Vary 

şi propunerea României pen-

tru nominalizările la catego-

ria „Cel mai bun fi lm stră-

in” la Oscar 2019. La fi nalul 

proiecţiei publicul se va pu-

tea întâlni cu actorul Alexan-

dru Dabija, invitatul special 

al Nopţii Albe de la Cluj.

„Îmi este indiferent dacă 

în istorie vom intra ca bar-

bari”, regizat de Radu Jude, 

film ce a avut premiera mon-

dială luni, în competiţia ofi-

cială a Festivalului de la Kar-

lovy Vary, a fost elogiat de 

presa internaţională de spe-

cialitate, care îl consideră 

„un semnal de alarmă inte-

ligent”. Filmul spune poves-

tea realizării unei reconsti-

tuiri istorice, a luptei de la 

Odessa din Al Doilea Răz-

boi Mondial, pentru un spec-

tacol de stradă.

Evenimentul continuă la 

ora 23:00 cu premiera Po-

vestea unui pierde-vară, cel 

mai nou film al regizorului 

Paul Negoescu (Două Lo-

zuri, O lună în Thailanda). 

Comedia dulce-amară, care 

îl are pe Alexandru Papado-

pol în rolul principal, se lan-

sează în cinematografe chiar 

cu ocazia Nopţii Albe a Fil-

mului Românesc.

Noaptea Albă a Filmului 
Românesc revine la Cluj 

Cea de-a doua ediţie 

a Festivalului Stradal 

WonderPuck a reunit 

la fi nalul săptămânii 

trecute nu mai puţin 

de 21.000 de participanţi.

Artişti din 8 ţări au însu-

fl eţit timp de trei zile scenele 

din Cluj-Napoca (în Piaţa U-

nirii şi Piaţa Muzeului) şi de 

la Castelul de la Bonţida, în 

cadrul WonderPuck.

Clujenii au fost prezenţi, 

cu mic, cu mare, pe tot par-

cursul ediţiei din acest an a 

Festivalului Stradal Wonder-

Puck în spaţiile special ame-

najate pentru copii (la Scena 

Mare şi Scena Mică din Piaţa 

Unirii şi în curtea Castelului 

Bánffy de la Bonţida ) şi ado-

lescenţi (în Piaţa Muzeului).

„Artişti veniţi din 8 oraşe au 

evoluat la patru scene, în 30 

de spectacole şi 8 concerte. 

De asemenea, sute de copii 

au participat la cele 30 de ate-

liere organizate în cadrul fes-

tivalului clujean.

Evenimentele programa-

te în Piaţa Unirii au reunit 

17.500 de spectatori, în Pia-

ţa Muzeului au fost prezenţi 

1.000 de participanţi, în timp 

ce la Bonţida s-au bucurat 

de spectacole şi ateliere apro-

ximativ 2.500 de persoane. 

În total, WonderPuck 2018 

a reunit în jur de 21.000 de 

spectatori”, spun reprezen-

tanţii teatrului. Evenimen-

tul a avut loc între 14 şi 16 

septembrie 2018 şi a fost 

organizat de Teatrul de Pă-

puşi „Puck”, Asociaţia Es-

ua şi Clubul „Lions”, cu 

sprijinul Consiliului Jude-

ţean Cluj, al Primăriei Mu-

nicipiului Cluj-Napoca şi al 

Administraţiei Fondului Cul-

tural Naţional.

Participarea la toate eveni-

mentele din cadrul Wonder-

Puck 2018 a fost gratuită!

21.000 de spectatori s-au bucurat 
de WonderPuck 2018
Cea de-a doua ediţie a Festivalului Stradal WonderPuck a reunit 
la finalul săptămânii trecute nu mai puţin de 21.000 de participanţi

Teatrul de Păpuși „Puck” a fost înfiinţat 
1950 și se află în subordinea Consiliului 
Judeţean Cluj. Palmaresul instituţiei cu-
prinde 300 de premiere, atât la secţia ro-
mână, cât și la cea maghiară, precum și 
importante premii și nominalizări. 
Repertoriul actual al Teatrului de Păpuși 
„Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de 

titluri de spectacole pentru copii. Începând 
cu anul 2002, instituţia clujeană este gaz-
da Festivalului Internaţional al Teatrelor 
de Păpuși și Marionete „Puck”, unul din 
evenimentele importante ale Clujului, iar 
din septembrie 2017 a iniţiat Festivalul 
Stradal „WonderPuck”, un eveniment de-
dicat întregii familii.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

PROMOVARE

Abonează-te la monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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În semestrul I, numărul de 

turişti străini cazaţi în 

structurile de cazare colec-

tive a fost de 1,27 milioane, 

iar cheltuielile acestora 

s-au ridicat în total la 3,06 

miliarde de lei, rezultând o 

medie de 2.409 lei/persoa-

nă, arată datele comunicate 

luni de Institutul Naţional 

de Statistică – INS.

Principalul motiv al sejurului 

petrecut de turiştii nerezidenţi în 

România în trimestrul II 2018 l-a 

reprezentat afacerile, participa-

rea la congrese, conferinţe, cur-

suri, târguri şi expoziţii (58,5% 

din numărul total de turişti ne-

rezidenţi), cheltuielile acestora 

reprezentând 60,1% din total.

Cel de al doilea motiv al se-

jurului petrecut de nerezidenţi 

în România l-au reprezentat că-

lătoriile în scop particular (41,5% 

din numărul total de turişti ne-

rezidenţi), dintre acestea evi-

denţiindu-se călătoriile pentru 

vacanţe (71,2%). Călătoriile în 

scop particular includ călători-

ile pentru vacanţe, cumpărături, 

evenimente culturale şi sporti-

ve, vizitarea prietenilor şi rude-

lor, tratament medical, religie, 

tranzit şi alte activităţi, infor-

mează Mediafax.

Din totalul cheltuielilor pen-

tru afaceri, ponderea cea mai 

mare o reprezintă cheltuielile 

pentru cazare (52,8%), fi ind 

preferată în special cazarea cu 

mic dejun inclus (90,4%). Chel-

tuielile turiştilor nerezidenţi în 

restaurante şi baruri au fost de 

17% iar cele pentru cumpără-

turi au reprezentat 11,7%. Din 

totalul cheltuielilor pentru cum-

părături, 39,9% au reprezentat 

cheltuielile pentru cumpărarea 

de cadouri şi suveniruri, urma-

te de cheltuieli pentru cumpă-

rarea alimentelor şi băuturilor 

(36%). Cheltuielile pentru în-

chirierea de autoturisme au avut 

o pondere de 48,6% din totalul 

cheltuielilor pentru transport, 

iar cheltuielile pentru acces în 

parcuri de distracţii, târguri, ca-

zinouri, săli de jocuri mecanice 

au reprezentat 43,4% din tota-

lul cheltuielilor pentru recreere.

Din totalul nerezidenţilor so-

siţi în România, 49,2% şi-au or-

ganizat sejurul prin agenţii de 

turism iar 34,1% şi-au organi-

zat singuri sejurul.

Principalul mijloc de trans-

port utilizat de turiştii nerezi-

denţi pentru a sosi în România 

a fost avionul (79,6% din nu-

mărul total de turişti). Autotu-

rismele proprii au reprezentat 

10,8%, urmate de autocare şi 

autobuze cu 7,8% şi alte mij-

loace (tren, ambarcaţiuni fl uvi-

ale, autoturisme închiriate, mo-

tociclete etc.) – 1,8%.

Potrivit INS, în semestrul 

I 2018, principalul motiv al 

sejurului petrecut de turiştii 

nerezidenţi în România l-a 

reprezentat afacerile, partici-

parea la congrese, conferin-

ţe, cursuri, târguri şi expozi-

ţii (60,3% din numărul total 

de turişti nerezidenţi), chel-

tuielile acestora reprezentând 

61,2% din total.

Din totalul nerezidenţilor so-

siţi în România, 50,4% şi-au or-

ganizat sejurul prin agenţii de 

turism iar 32,8% și-au organi-

zat singuri sejurul.

Principalul mijloc de 

transport utilizat de turiştii 

nerezidenţi pentru a sosi în 

România a fost avionul 

(80,6% din numărul total 

de turişti). Autoturismele 

proprii au reprezentat 11,5%, 

urmate de autocare şi auto-

buze cu 6,2% şi alte mijloa-

ce (tren, ambarcaţiuni flu-

viale, autoturisme închiria-

te, motociclete etc.) – 1,7%, 

mai arată datele INS.

Câţi bani au cheltuit străinii în România în prima jumătate a acestui an

Toamna se numără bobo-

cii! La Festivalul Stage, 

se numără elevii iubitori 

de teatru, care se adună 

la Cluj-Napoca pentru 

a-şi etala pe scenă talen-

tele într-ale artei specta-

colului. Astfel, în perioa-

da 19-23 septembrie 2018, 

la cea de-a noua ediţie a 

festivalului noi surprize 

îi aşteaptă atât pe partici-

panţi, cât şi pe clujenii 

care se vor afl a în public. 

Stage Festival a adus, încă 

de anul trecut, un gen 

unic în peisajul festivalu-

rilor de teatru amator, 

şi anume, music hall-ul.

Scena din cadrul Cinema 

Dacia va găzdui peste 23 de 

trupe în festivalul concurs, 

din 9 ţări, ajungându-se ast-

fel la un număr de 325 de 

participanţi din care 117 in-

ternaţionali.

Distincţie la nivel 
internaţional

STAGE International Youth 

Theater Festival a primit dis-

tincţia EFFE LABEL- RE-

MARKABLE FESTIVAL 

2017-2018. EFFE LABEL este 

o recunoaştere a valorii fes-

tivalului, oferită de către Aso-

ciaţia Festivalurilor Europene 

(EFA care de peste 60 de ani 

reuneşte 100 de festivaluri din 

peste 60 de tari ) co-fi nanţa-

tă de Comisia Europeană, fes-

tivalurilor care aduc contri-

buţie în dezvoltarea şi dise-

minrea valorilor culturale u-

niversale, schimburi de expe-

rienţă 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 Sta-
ge este un festival de teatru 
amator pentru adolescenţi, 
fi ind unicul festival de teatru 

amator premiat de EFA.

Spectacolele vor fi  juriza-

te de oameni de seamă ai 

culturii clujene: scriitorul Ra-

du Ţuculescu, criticul de fi lm 

Ioan-Pavel Azap şi profeso-

rul universitar Ionică Pop de 

la Academia de Muzică „Ghe-

orghe Dima” din Cluj.

„Selecţia am făcut-o, ştim 

ce trupe vor fi , fi indcă selec-

ţia se face după criterii foar-

te riguroase. Deci cei care au 

fost selecţionaţi, se pot con-

sidera deja premiaţi. Este 

vorba, totuşi, de un festival 

care este recunoscut la nivel 

internaţional. Ne gândim ca 

pentru o mai amplă partici-

pare, pe anul viitor să schim-

băm data festivalului, să nu 

fi e în timpul anului şcolar”, 

a spus Radu Ţuculescu, pre-

şedintele juriului.

Trupele de elevi au şansa 

să câştige unul dintre premi-

ile oferite de festival: Marele 

Premiul al Festivalului STA-

GE – Trofeul STAGE, premiul 

pentru interpretare feminină 

rol principal, premiul pentru 

Scenografi e şi Decor, premiul 

pentru interpretare masculi-

nă rol principal, Premiul pen-

tru interpretare feminina rol 

secundar, premiul pentur in-

terpretare masculina rol se-

cundar, premiul pentru regie, 

premiul Juriului şi Premiul 

de Popularitate acordat prin 

vot de către spectatori.

Festivalul STAGE va acor-

da TROFEUL STAGE, creat 

de către designerul Cristian 

Cheşuţ-Prof. Univ Dr.- Pro-

rector Universitatea de Ar-

tă şi Design Cluj.

Oportunităţi pentru 
tinerii iubitori de teatru

În cadrul festivalului sunt 

2 workshop-uri care au fost 

gândite în aşa fel încât să 

atingă orice punct de inte-

res care este în strânsă le-

gătură cu teatrul. Atelierul 

numit „Percepţie, Corp şi 

Spaţiu”, vor fi susţinute de 

Alexandru Jurcan şi Doru 

Rus, oameni de teatru cu ex-

perienţă de peste două de-

cenii în domeniul teatrului 

pentru adolescenţi. Work-

shop-ul va fi susţinut împre-

ună cu Mihai Gligan, un li-

cean care s-a afirmat deja 

în lumea teatrului românesc.

De asemenea, desenato-

rul Adrian Barbu va susţine 

un atelier care se numeşte 

„Caracterul în teatru, filme 

şi desene animate”.

Pentru prima dată se ti-

păreşte un volum, o antolo-

gie de texte dramatice care 

cuprinde atât lucrări ale ado-

lescenţilor care participă la 

festival, cât şi texte de au-

tori români contemporani 

consacraţi. Organizatorii îşi 

doresc astfel să ambiţioneze 

şi să promoveze tinerii care 

îşi scriu propriile texte.

„Noutatea este publicarea 

unui volum de teatru cu tex-

te ale adolescenţilor, prin ca-

re doresc să-i incit pe mai 

mulţi să scrie dramaturgie, 

iar dacă ele vor veni, vom 

publica în fi ecare an câte un 

volum. Iar acest volum se va 

face cadou tuturor trupelor, 

să îşi diversifi ce puţin reper-

toriul”, a explicat Ţuculescu.

Festivalul International 

STAGE pune Clujul pe har-

ta culturii prin şi pentru 

adolescenţi şi creşte noto-

rietatea şi vizibilitatea ora-

şului. Este un festival mul-

ticultural, care de peste 7 

ani prezintă spectacole în 

limba maghiară, franceză, 

germană, engleză, sârbă, 

croată, bosniacă, bulgară, 

şi evident română.

STAGE nu este doar un 

festival, este o comunitate 

omogenă de tineri creativi, 

talentaţi, responsabili soci-

al, implicati. Stage este sin-

gurul festival organizat de 

liceeni pentru liceeni, unde 

liberatea de manifestare şi 

de decizie asumată se întâl-

nesc cu creativitatea şi bu-

na dispozitie. STAGE e viu, 

liber, creativ şi dedicat tine-

rilor şi este festivalul care 

crează o legătură puternica 

între educaţie şi cultură, ca-

re pune accentul pe învaţa-

re participativă, spaţiu cre-

ativ şi dezvoltarea persona-

lă prin actorie, regie, şi scri-

ere dramatică.

Stage este un pas în dez-

voltarea culturală a comu-

nităţii, a abilităţilor de co-

municare şi viaţă pentru 

adolescentţi şi propune o 

”cheie nouă” pentru educa-

ţie, una activă, racordată la 

nevoile tinerilor i la schim-

bările sociale. Educaţia poa-

te fi prin teatru şi teatrul es-

te parte din educaţie.

STAGE International Yo-

uth Theater Festival- Festi-

valul Bunei Dispozitii este 

organizat din 2010 la Cluj de 

Fundatia Parinti din Roma-

nia, fi liala Parinti Clujeni.

Începe cea de-a opta ediţie a Festivalului 
Bunei-Dispoziţii – FESTIVALUL STAGE
Evenimentul are loc în perioada 19-23 septembrie la Cinema Dacia

Scena din cadrul Cinema Dacia va găzdui peste 23 de trupe în festivalul concurs, din 9 ţări
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Colectivul Colegiului Naţional ”George Coşbuc“ 
anunţă, cu profund regret, plecarea dintre noi a 

dragei noastre colege

MARINELA TIRLEA
profesor de limba franceză

om dedicat profesiei și prietenă nepreţuită.

Înhumarea va avea loc miercuri, ora 12.00, 
la Capela Cimitirului Cordoș.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!
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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
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 3 ca-
mere, în spatele benzinăriei MOL 
de pe Calea Turzii, compus din 2 
dormitoare, 1 living, 2 băi, bucă-
tărie, 2 balcoane, 2 spaţii de de-
pozitare, s.u. 79 mp, decomanda-
te, utilate și mobilate, loc de par-
care, cu C.F., preţ 120.500 euro, 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0726-337157 sau 
0745-025163. (7.7)

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne 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, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ 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 re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vand 5800 mp, teren arabil 
in sat Câmpenesti, com Apahi-
da. Pret negociabil. Tel. 0758 
051 260

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zona 
Titulescu, doar pentru elevi sau 
studenţi. EXCLUS agenţii imobilia-
re. Informaţii primiţi la telefon 
0757-731558. (1.7)

APARTAMENTE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

Deutsche Bahn 
CARGO ROMÂNIA

operator privat de 
transport feroviar de 

marfă angajează Mecanici 
de Locomotivă. Solicităm 

experienţă în domeniu, 
fără întrerupere de 

activitate mai mare de 6 
luni în ultimul an de zile. 

Ne puteţi contacta la nr.de 
tel: 021 3312207/int.102

jobs.ro@deutschebahn.com

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

¤ 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.

SERVICII

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

Tămăduitoarea 
DANUSIA

este în Cluj la cererea 
clienţilor.

Vă poate ajuta indiferent 
de probleme legate de 
farmece şi blesteme, 

vindecă depresia, stările 
de agitaţie, aduce 

persoan iubită.

Relaţii la 0742-703100, 
0759-121222. (4.5)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii 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. Infor-
maţii 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.

DIVERSE

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

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și ne-
gru, dimensiunea 3,50 x 2,50 m, 
stare foarte bună, aspect frumos, 
preţ bun. Informaţii și detalii la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (7.7)

¤ Vând rulotă, înmatriculată, 
dotată cu panou solar, în Flo-
rești. Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (15.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (15.20)

PIERDERI

¤ S.C. WIZE HAWK S.R.L., C.U.I. 
38734390, J12/209/2018, din 
data de 23.01.2018, pierdut cer-
tifi cat constatator nr. 8153 din 
05.02.2018. Se declară nul.

¤ Pierdut certificat constatator 
pentru firma S.C. TIT EVENTS 
S.R.L. C.U.I.: 35035222, 
J12/2878/2015, sediul social 
com. Florești, strada Tineretu-
lui nr. 1, Bl. D7, ap. 1. Se de-
clară nul.

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.

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. CLUJ–NAPOCA ESTATE S.R.L. anuntă 
iniţierea Planului de Urbanism Zonal pentru lucrarea 
„Elaborare PUZ de dezvoltare urbană – ansamblu mixt , 
în condiţiile legii 350/200 actualizată“, str. B-dul 1 
Decembrie 1918, nr. 142, Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.
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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

MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- 
LINOLEUMLINOLEUM

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

ORAR: L-V 9-17

Comenzi și informații la tel: 0740-093.022 
(depozit) 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.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

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

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:35 Secrete de război

23:30 Dosarele 

extratereștrilor

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Iubire și răzbunare

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 X Factor

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Răpirea

23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:30 Mama mea gătește 

mai bine

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

15:50 Familia

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Pe muchia dreptății

22:30 Starea naţiei

23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 FanArena

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

23:00 Cash Taxi

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Rezumatele Ligii I 

Betano

15:30 Football Stars

16:30 Magazin UEFA 

Champions League

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Liga Magazin

18:00 La Liga - Rezumatele 

etapei

19:00 Studio UEFA Champions 

League

19:55 UEFA Champions 

League: Monaco – Atletico 

Madrid

22:00 UEFA Champions 

League: Inter Milano - 

Tottenham

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda SA angajează personal pentru punctul de 
lucru COMPLEX BALNEAR POTAISSA, situat în Turda, str. 
Republicii nr. 6, jud. Cluj :

• Maseur – 1 post
Cerinţele postului
-  Studii medii, absolvent de liceu cu diplomă de 

bacalaureat;
- Califi care 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

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.

Şofer-manipulant marfă
La Floreşti, Cluj-Napoca

Dacă vrei să ai un program fl exibil și vrei să faci parte 
într-o echipă tânără și dinamică atunci te așteptăm la noi:

Descrierea jobului:
- conducerea furgonului în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureș, ambalarea, depozitarea, manipularea hainelor.

Cerinţe:
- capacitate fi zică bună, rapiditate,abilitate,
- Permis de conducere categoria ,,B,,
- nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
- salar atractiv
- program fl exibil
- bonusuri, premii
- asigurăm sau plătim drumul la locul de muncă

Despre noi: Firma SecondTex a devenit una dintre cele 
mai reprezentative fi rme de pe piaţa hainelor second-hand 
din Romania.În prezent are peste 200 de angajaţi. În 15 
orașe avem 21 de magazine și 4 depozite

Informaţii: între orele 9-18
Tel: 0748 883 637
Email: info@containeretextile.ro

SecondTex angajează

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primaria Orasului Huedin str. Horea nr. 1 jud. Cluj 
scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare 90 bucati 
calorifere fonta si 700 corpuri iluminat public scoase din 
uz. Acestea pot fi  vazute la sediul Primariei Orasului Huedin 
str. Horea nr. 1 si la Policlinica Oras Huedin str. P-ta Victoriei 
nr. 6-8 jud. Cluj

Data efectuarii licitatiei este 26.09.2018 la sediul din 
Huedin, str. Horea nr. 1 jud. Cluj, Sala de Sedinta nr. 2 
ora 12,00.

Pretul de pornire a licitatiei este de 0,55lei/kg iar pasul 
de strigare este de 0,05 lei/kg

Cota de participare la licitatie (garantia de participare) 
este de 100 lei si se achita la caseria unitatii

Documentele de participare la licitatie sunt:
• chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare 

la licitatie, (garantia de participare)
• copie de pe certifi catul de inmatriculare la Registrul 

Comertului si codul fi scal pentru persoanele juridice romane, 
sau actul de identitate pentru persoanele fi zice

Caietul de sarcini se va putea ridica de la sediul Primariei 
Orasului Huedin



10 MAPAMOND monitorulcj.ro | marți, 18 septembrie 2018

PUBLICITATE

Fostul premier israelian 

Ehud Barak l-a comparat pe 

Benjamin Netanyahu, actua-

lul şef al Guvernului 

Israelului, cu Nicolae 

Ceauşescu, iar partidul 

Likud, condus de 

Netanyahu, a criticat afi r-

maţia lui Barak, spunând 

despre acesta că „delirează”, 

relatează presa israeliană.

„Netanyahu este Ceauşescu 

(...) Trebuie să creăm o nouă 

viziune, o adevărată viziune în 

faţa falşilor mântuitori. Trebuie 

să luptăm pentru casa noastră”, 

a declarat Barak, acuzându-l pe 

actualul premier israelian că 

„trădează oamenii pe care ar 

trebui să-i servească” şi „duce 

statul spre ruină şi apus”.

Afi rmaţiile făcute duminică 

de Barak nu au rămas fără răs-

puns, partidul de guvernământ, 

Likud, spunând că fostul premi-

er se dovedeşte tot mai „delirant”

„Remarcile sale la adresa 

prim-ministrului Netanyahu sunt 

incitare la o crimă”, mai susţi-

ne Likud.

Ehud Barak a fost premier al 

Israelului în perioada 1999-2001 

şi ministru al Apărării timp de 

mai mulţi ani în Cabinetul Ne-

tanyahu.

În ultimele luni a criticat dur 

Guvernul şi pe premierul Netanya-

hu, afi rmând că „denaturează zi-

onismul şi iudaismul, trădează 

democraţia, atacă fundaţiile şi in-

stituţiile democraţiei israeliene”, 

relatează postul Arutz Sheva.

Benjamin Netanyahu, 
comparat cu Nicolae Ceauşescu 
de un fost premier israelian

Două persoane s-au îmbol-

năvit duminică, după ce au 

luat cina într-un restaurant 

din Salisbury, oraşul brita-

nic unde fostul agent rus 

Serghei Skripal şi fi ica sa, 

Iulia, au fost otrăviţi în 

luna martie, a anunţat poli-

ţia, relatează Reuters.

Într-o declaraţie, poliţia din 

Wiltshire a spus că nu există ni-

mic care să sugereze că inciden-

tul de la restaurantul Prezzo a 

implicat agentul neurotoxic No-

viciok şi că nu este clar dacă a 

fost săvârşită o crimă. Anchete-

le vor continua, a spus poliţia.

Unul dintre cei doi oameni 

care s-a îmbolnăvesc la restau-

rant este rus, a anunţat Sky Ne-

ws, citând surse.

Ofi ţerii au fost chemaţi la re-

staurantul Prezzo ca răspuns la 

un „incident medical” care a 

implicat un bărbat şi o femeie, 

a declarat poliţia din Wiltshire, 

adăugând că restaurantul şi dru-

murile învecinate au fost închi-

se ca măsură de precauţie.

Marea Britanie afi rmă că ofi -

ţerii din cadrul serviciului mi-

litar rus de informaţii (GRU) au 

folosit agentul neurotoxic No-

vichok într-un atac ce l-a vizat 

pe fostul spion rus Serghei Skri-

pal şi fi ica sa, Iulia. Cei doi au 

fost grav răniţi, dar în cele din 

urmă şi-au revenit. Moscova a 

negat orice implicare.

Mai mult, Ben Wallace, mi-

nistrul adjunct de Interne, l-a 

identifi cat pe preşedintele rus 

Vladimir Putin drept responsa-

bil pentru atac.

„Nu cred că poate spune ci-

neva că Dl. Putin nu se afl ă în 

controlul statului său”, a decla-

rat Wallace pentru BBC Radio 

Four. „Desigur că este respon-

sabil, este liderul statului”.

Două persoane s-au îmbolnăvit 
după ce au luat cina într-un 
restaurant din oraşul Salisbury

Numărul victimelor a 

ajuns la cel puţin 16 din 

cauza uraganului Florence, 

în statele Carolina de Nord 

şi Carolina de Sud, în 

urma ploilor torenţiale 

care au devastat un oraş, 

distrugând zeci de mii de 

case şi ameninţând cu alte 

inundaţii, pe măsură ce 

râurile tind să iasă din 

matcă, relatează Reuters.

Furtuna a ucis cel puţin 10 

persoane din Carolina de Nord, 

inclusiv o mamă şi un copil 

au fost ucişi de un copac, au 

afi rmat autorităţile. Şase per-

soane au murit în Carolina de 

Sud, patru în accidente de ma-

şină şi două din cauza mono-

xidului de carbon de la un ge-

nerator portabil.

„Furtuna nu a fost niciodată 

mai periculoasă decât este acum. 

Multe râuri continuă să crească 

şi nu se aşteaptă să ajungă la 

apogeu decât astăzi sau mâine”, 

a declarat guvernatorul statului 

Carolina de Nord, Roy Cooper, 

într-o conferinţă de presă.

Mai mult de 900 de persoa-

ne au fost salvate de la inun-

daţiile în creştere şi 15 000 de 

oameni au rămas în adăpos-

turile de stat, a spus Cooper.

Guvernatorul statului Ca-

rolina de Sud a emis un aver-

tisment similar, îndemnându-i 

pe cei care se afl ă într-o zo-

nă predispusă la inundaţii să 

evacueze.

Uraganul Florence, retrogra-

dat la categoria de furtună tro-

picală în seara zilei de vineri, 

continuă să afecteze statele ame-

ricane Carolina de Nord şi Sud 

şi se deplasează spre vest cu o 

viteză de 9 km/h, a comunicat 

sâmbătă spre duminică Centrul 

Naţional pentru Uragane.

Numărul victimelor a crescut 
la cel puţin 16 în urma 
uraganului din Statele Unite

În pofi da divergenţelor asu-

pra politicii privind migra-

ţia, cancelarul german 

Angela Merkel şi omologul 

său austriac Sebastian Kurz 

au convenit duminică asu-

pra intensifi cării eforturilor 

colective pentru stoparea 

numărului mare de 

migranţi care intră în 

Uniunea Europeană, rela-

tează luni dpa.

După o întrevedere la Ber-

lin, cei doi lideri au anunţat 

eforturi pentru îmbunătăţirea 

colaborării cu state africane 

în vederea combaterii migra-

ţiei, precum şi un plan al Co-

misiei Europene privind întă-

rirea Frontex (Agenţia Euro-

peană pentru Gestionarea Co-

operării Operaţionale la Fron-

tierele Externe ale Statelor 

Membre ale Uniunii Europe-

ne) cu 10.000 de agenţi de 

frontieră până în 2020.

Deşi Kurz şi Merkel au 

avut în trecut disensiuni cu 

privire la gestionarea migra-

ţiei, cancelarul austriac a ad-

mis o turnură a Berlinului 

spre politici mai ferme în a-

ceastă problemă.

Cancelarul austriac a 

anunţat, de asemenea, că 

ţara sa va găzdui un sum-

mit UE-Africa împreună cu 

preşedintele Rwandei, Paul 

Kagame, în decembrie, la 

Viena, pentru a întări rela-

ţiile economice cu continen-

tul african, de unde provin 

mulţi dintre migranţii care 

caută azil în Europa.

Vizita lui Kurz la Berlin 

a făcut parte din pregătirile 

pentru un summit informal 

al liderilor UE planificat să 

aibă loc joi la Salzburg. Aus-

tria deţine preşedinţia prin 

rotaţie a UE.

Cancelarul austriac a avut 

de asemenea programată pen-

tru luni o deplasare la Paris, 

pentru discuţii cu preşedinte-

le francez Emmanuel Macron.

Mai multe controale la frontierele UE în privinţa migranţilor 

Numai 15% dintre bri-

tanici cred că guvernul 

a gestionat în mod com-

petent chestiunea imi-

graţiei, potrivit unui 

nou studiu, citat dumi-

nică de agenţia Press 

Association, pe un 

eşantion de aproape 

20.000 de persoane 

din Marea Britanie.

Potrivit studiului, doar 

17% dintre respondenţi au 

declarat că au încredere că 

guvernul a spus adevărul în 

legătură cu realitatea imi-

graţiei şi numai 13% au în-

credere că parlamentarii bri-

tanici sunt sinceri când abor-

dează acest subiect.

Studiul a fost realizat de 

grupul de refl ecţie British Fu-

ture şi de organizaţia carita-

bilă Hope not Hate, antira-

sistă şi antiextremistă, prin 

intermediul a 130 de întâl-

niri organizate cu comuni-

tăţi din 60 de localităţi din 

Marea Britanie. Totodată, ce-

le două organizaţii au strâns 

date şi prin intermediul unui 

sondaj online şi a unui son-

daj de opinie realizat de or-

ganizaţia ICM Research.

Autorii studiului, intitu-

lat Discuţie Naţională pe te-

ma Imigraţiei, cer guvernu-

lui britanic să folosească 

Brexit-ul ca o oportunitate 

pentru a recâştiga încrede-

rea populaţiei în sistemul 

de imigraţie. Studiul face 40 

de recomandări pentru vii-

toarea politică privind imi-

graţia, printre care alocarea 

unor resurse mai importan-

te Ministerului de Interne şi 

un sistem obligatoriu de în-

registrare. Autorii solicită ca 

în fiecare an în parlament 

să aibă loc o „Zi a Migraţi-

ei” în cadrul căreia miniş-

trii să dea socoteală pentru 

activitatea lor, pe baza unei 

strategii privind imigraţia 

pe trei ani.

Un purtător de cuvânt 

al organizaţiei British Fu-

ture a declarat că partici-

panţii la studiu au fost în-

trebaţi în legătură cu nive-

lul încrederii în guvern în 

ceea ce priveşte gestiona-

rea imigraţiei. El a adău-

gat că neîncrederea s-a acu-

mulat timp de 15 ani, ca 

urmare a eşecului guver-

nelor precedente de a an-

ticipa numărul mare de ce-

tăţeni proveniţi din ţări ca-

re au aderat recent la Uni-

unea Europeană, precum 

Polonia şi România.

Doar 15% dintre britanici 
cred că guvernul gestionează 
bine problema imigraţiei
Neîncrederea între britanici s-a acumulat timp de 15 ani, potrivit unui studiu.

Autorii studiului, intitulat Discuţie Naţională pe tema Imigraţiei, cer guvernului britanic să folosească 
Brexit-ul ca o oportunitate pentru a recâştiga încrederea populaţiei în sistemul de imigraţie
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Tenismanul Adrian Ungur 

(33 ani), afl at pe locul 

674 în clasamentul mon-

dial de simplu, a anunţat 

că se retrage din echipa 

de Cupa Davis a 

României, după înfrânge-

rea suferită în faţa echi-

pei Poloniei, din turul al 

treilea al Grupei a II-a 

din zona Europa-Africa 

a competiţiei.

Meciul pierdut contra lui 

Kamil Majchrzak a fost ulti-

mul pentru Adrian Ungur în 

Cupa Davis. Tenismanul ro-

mân şi-a anunţat retragerea 

după eşecul din meciul de-

cisiv al confruntării Româ-

nia – Polonia, din Cupa Da-

vis, scor 3-6, 2-6.

„Acesta a fost ultimul meu 

meci pentru echipa de Cu-

pa Davis a României... Mă 

retrag!”, a anunţat Ungur 

după ce a fost învins de Ka-

mil Majchrzak cu 6-3, 6-2 

în meciul decisiv.

Piteşteanul va mai fi pe 

teren într-un singur turneu, 

la Sibiu.

Ungur a precizat că a ve-

nit vremea să lase loc jucăto-

rilor mai tineri.

„A fost ceva senzaţional 

pentru mine să îmi reprezint 

ţara. Au trecut deja opt-nouă 

ani şi îmi amintesc că totdeau-

na abia aşteptam să vină me-

ciurile de Cupa Davis. Îmi pa-

re rău că s-a terminat, dar du-

pă o vârstă trebuie să ne dăm 

deoparte. Le mulţumesc cole-

gilor, căpitanului Gabriel Tri-

fu şi sper ca cei care vor ve-

ni din urmă să se ridice şi ei. 

Ultimul turneu din carieră va 

fi  challenger-ul de la Sibiu, fi -

zicul nu mă mai susţine şi 

chiar dacă am fi  câştigat as-

tăzi nu mi-aş fi  schimbat de-

cizia care e luată cu mult timp 

în urmă”, a mai spus tenis-

manul în vârstă de 33 de ani.

Adrian Ungur, locul 674 

ATP, fusese învins şi sâmbă-

tă de Hubert Hurkacz, locul 

109 ATP, care s-a impus cu 

7-6 (3), 7-5.

Ungur a jucat în acest an 

doar la un ITF la Bucureşti, 

la începutul lunii august, un-

de a trecut un tur şi a aban-

donat înaintea celui de-al doi-

lea. Cel mai bun loc din cari-

era sa este 79, în 2012.

Tenismenul român a debu-

tat în 2010 în echipa României 

şi a jucat 26 partide, toate la 

simplu, încheiate cu 12 victo-

rii şi 14 înfrângeri. Are 8 trofee 

challenger în carieră, din 21 de 

fi nale jucate, şi are un titlu ATP 

la dublu, la Bucureşti, în 2015, 

alături de Marius Copil.

În Cupa Davis are 12 vic-

torii şi 14 înfrângeri, toate 

la simplu.

Adrian Ungur se retrage 
din echipa de Cupa Davis

Românca Simona Halep 

continuă să conducă deta-

şat în clasamentul mondi-

al al jucătoarelor profesi-

oniste de tenis (WTA), dat 

ieri publicităţii.

Halep a ajuns la 46 de săp-

tămâni în fruntea ierarhiei 

mondiale şi ocupă locul 11 

într-un clasament all-time, fă-

când un nou pas către bela-

rusa Victoria Azarenka, afl a-

tă pe 10, cu 51 de săptămâni 

pe prima poziţie a clasamen-

tului WTA.

Simona Halep are peste 

2.000 de puncte în plus faţă 

de următoarea clasată, dane-

za Caroline Wozniacki şi mai 

bine de 2.500 faţă de german-

ca Angelique Kerber, ocupan-

ta poziţiei a treia.

Dintre româncele din top 

100, doar Irina Begu a cobo-

rât două locuri, de pe 53 pe 

55, în timp restul şi-au păs-

trat poziţiile, Mihaela Buzăr-

nescu pe 23, Sorana Cîrstea 

pe 52, Ana Bogdan pe 80, iar 

Monica Niculescu pe 81.

În ierarhia de dublu s-au 

înregistrat două schimbări în 

rândul româncelor din top 

100, Monica Niculescu a co-

borât un loc, pe 50, iar Irina 

Bara a pierdut două poziţii şi 

se afl ă pe 78. Irina Begu sta-

ţionează pe 24, Mihaela Bu-

zărnescu se afl ă în continua-

re pe 29, Raluca Olaru se men-

ţine pe 53, iar Sorana Cîrstea 

este tot pe 87.

Halep are la general 46 de 

victorii, tot atâtea cât numără 

şi Petra Kvitova, însă cehoai-

ca are trei înfrângeri în plus. 

Mihaela Buzărnescu se afl ă şi 

ea în top 10, pe 9, cu 36 de 

succese. Pe hard, Halep e li-

der cu 28 de victorii, fi ind ur-

mată de ucraineanca Elina Svi-

tolina, cu 26 succese.

De remarcat şi faptul că 

Halep are cele mai puţine tur-

nee jucate din top 15.

Ea are trei titluri cucerite 

anul acesta, la Shenzhen, Ro-

land Garros şi Montreal, şi fi -

nale pierdute la Australian 

Open, Roma şi Cincinnati.

Simona Halep rămâne lider 
detaşat în clasamentul WTA

Turul României este 

un tur cu mare tradiţie, 

prima ediţie având loc 

în anul 1934. Anul aces-

ta traseul va uni regiuni-

le ţării: Alba Iulia – 

Sibiu, Sibiu – Braşov, 

Braşov – Focşani, Buzău 

– Târgovişte şi ultima 

etapă în Bucureşti, 

totalizând 718km.

La startul competiţiei se 

vor prezenta echipe conti-

nentale, foarte multe naţio-

nale şi numai câteva de club. 

Printre cluburile prezente 

vor fi : Echipa Naţională a 

României, Team Novak, MS 

Tina Focus, Steaua Bucureşti, 

CSU Devron Timişoara, Echi-

pa Naţională a Moldovei, 

Team Illuminate, Echipa Na-

ţională a Serbiei, Echipa Na-

ţională a Turciei, ASD Cycling 

Friuli, Kobanya Cycling, Pan-

non Cycling, Apple Conti-

nental, Lviv Cycling, Novo 

Nordisk Development, Voster 

ATS, Massi Kuwait, Echipa 

Naţională a Belorusiei, Tre-

vigiani Phoenix – Hemus şi 

Monkey Town.

Din păcate, niciun ciclist 

profesionist din Cluj nu va fi  

prezent la startul acestei ediţii.

Competiţia va face par-

te din calendarul Uniunii 

Cicl iste Internaţionale 

(UCI), având clasa 2.2 şi se 

va desfăşura în perioada 18 

şi 23 septembrie, startul pri-

mei etape având loc mier-

curi, 19 septembrie.

Turul Ciclist al României 

este competiţia de profi l cu 

cea mai mare tradiţie din Ro-

mânia, fi ind organizată pen-

tru prima data în anul 1934, 

România fi ind cea de-a şasea 

echipă din lume care găzdu-

ieşte un tur naţional de ci-

clism. Prima ediţie a turului 

a avut 1026 de km, 7 etape 

şi a fost câştigată de Marin 

Nicolov şi echipa Bulgariei.

Cea de a 51-a ediţie a Turul 

Ciclist al României din 2018, 

organizată de Federaţia Româ-

nă de Ciclism, este inclus în 

calendarul competiţional eu-

ropean al Union Cycliste In-

ternationale, fi ind propus pen-

tru categoria 2.1, ceea ce pre-

supune că pot fi  invitate echi-

pele profesioniste ce participă 

în Turul Franţei sau al Italiei, 

echipe semi-profesioniste, con-

tinentale şi naţionale.

Ediţia din acest an este de 

o importanţa mare, 2018 mar-

când un secol de la unifi ca-

rea României şi astfel fi ind un 

eveniment de anvergură la ni-

vel naţional. Cu mai mult de 

20 de echipe aliniate la linia 

de start şi peste 100 de ciclişti 

care se confruntă pentru mult 

râvnitul tricou galben, cursa 

promite să fi e un spectacol de 

ciclism captivant. Cu cicliştii 

pornind din oraşul cheie al 

evenimentelor care au avut 

loc acum 100 de ani, Alba Iu-

lia, cursa va trece peste Mun-

ţii Carpaţi, încheindu-se cinci 

zile mai târziu într-o etapă pa-

sională de seară în Bucureşti.

Ciclismul de şosea promovea-

ză şi alte valori, precum spi-

ritul de echipă, dinamismul, 

forţa, solidaritatea, efortul 

pentru depăşirea propriilor li-

mite şi excelenţa, în plus ci-

clismul este considerat un 

sport ecologic.

„Mica Buclă” a României revine în acest weekend
Peste 120 de cicliști vor lua parte la ediția de anul acesta, ediția a 51-a, a  Tur Ciclist al României, cunoscut 
și sub numele de „Mica Buclă”. Acesta este reluat, astăzi, cu ocazia Centenarului după o pauză de cinci ani.

La startul competiţiei se vor prezenta echipe continentale, foarte multe naţionale şi numai câteva de club

• Etapa 1: Alba Iulia - Blaj - Sibiu (154,7km)

• Etapa 2: Sibiu - Făgăraș - Râșnov (162,8km)

• Etapa 3: Brașov - Târgu Secuiesc - Mărășești - Focșani 
(176,3km)

• Etapa 4: Buzău - Ploiești - Târgoviște (124,7km)

• Etapa 5: Circuit București (100km)

Traseul competiției va fi următorul:
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Locul 2 la EYBL
Echipa de baschet Under 14 a 
U-BT a încheiat prima parte a 
fazei grupelor European Youth 
Basketball League. În 
week-end-ul recent încheiat, 
sportivii clujeni, conduși de an-
trenorul Sergiu Popa, s-au de-
plasat în Slovacia, la Nitra, un-
de au disputat patru meciuri, 
câștigând trei dintre ele și pier-
zând la mare lupta meciul cu 
echipa gazdă. În urma acestor 
rezultate, echipa clujeană s-a 
clasat pe poziţia secundă. 
Meciurile din a doua fază se 
vor disputa în ianuarie, în 
Italia, primele două clasate ca-
lifi cându-se în Play-Off. 
Sportivul clubului clujean, 
Tudor Somăcescu, a fost selecţi-
onat în echipa ideală a compe-
tiţiei, în timp ce Vlad Georgescu 
a fost declarat MVP-ul echipei.

A treia înfrângere 
consecutivă
La sfârșitul săptămânii trecute, 
ambele echipe de handbal ale 
CS Universitatea Cluj-Napoca 
au jucat în deplasare. Astfel, 
echipa de handbal feminin a 
disputat meciul din cadrul eta-
pei a 3-a cu Gloria Bistriţa în fa-
ţa cărora a cedat cu 23-27 
(11-10). Meciul din Liga 
Naţională a fost unul echilibrat 
până la mijlocul reprizei secun-
de, când bistriţencele au reușit 
să se desprindă pe tabelă. 
„Studentele” au micșorat dife-
renţa de scor și puteau să ega-
leze, dar au ratat pe fi nal de 
patru ori consecutiv și, astfel, 
au venit fără niciun punct de la 
Bistriţa. Acesta este al treilea 
meci consecutiv pe care îl pierd 
elevele lui Alin Bondar. De cea-
laltă parte, handbaliștii univer-
sitari s-au întâlnit în etapa a 
doua din Liga Zimbrilor cu CSM 
Focșani și au pierdut cu scorul 
25-39 (13-19). Următorul joc 
din Liga Nașională pentru ele-
vele lui Alin Bondar este joi cu 
SCM Gloria Buzău, iar pentru 
handbaliști este vineri cu CSM 
București.

Liga a 3-a, 
zona Cluj, etapa 3: 
Unirea Tritenii de Jos – Arieșul 
Mihai Viteazu 1-1
Someșul Gilău – Armenopolis 
Gherla 7-0
Olimpia Gherla – CFR Dej 1-2
Viitorul 2014 Sopor – Vulturul 
Mintiu Gherlii 1-1
Unirea II Dej – CS Florești 1-3
Someșul Dej – Sporting 
Apahida 1-0
Supporter 2.0 – Unirea Iclod 2-3

Pe scurt

1. Someșul Dej 9p

2. Unirea Iclod 9p

3. CS Florești 7p

4. Sporting Apahida 6p

5. Arieșul Mihai Viteazu 4p

6. Supporter 2.0 4p

7. Unirea Tritenii de Jos 4p

8. Viitorul 2014 Sopor 4p

9. Someșul Gilău 3p

10. Olimpia Gherla 3p

11. CFR Dej 3p

12. Vulturul Mintiu Gherlii 2p

13. Unirea II Dej 1p

14. CSM Câmpia Turzii 0p

15. Armenopolis Gherla 0p

Clasament Liga a 3-a:

Stadionul din Parcul 

Sportiv „Iuliu Haţieganu” 

a găzduit weekendul trecut 

etapa a doua a SuperLigii 

naţionale de rugby şi cea 

de-a şasea etapă din 

Campionatul Naţional 

de Rugby în 7 feminin.

Echipa de rugby mascu-

lin Universitatea Cluj a pri-

mit vizita formaţiei CSM Bu-

cureşti, care s-a impus cu 

scorul de 49-13, obţinând şi 

punctul bonus ofensiv. Pri-

ma repriză a fost ceva mai 

echilibrată, cu elevii lui Ho-

rea Hîmpea având şansa de 

a deschide scorul, însă trei 

încercări ale oaspeţilor, faţă 

de două penalităţi ale gaz-

delor, au stabilit rezultatul 

pauzei, 21-6. Pentru Univer-

sitatea Cluj, Georgel Cătuna 

a fost autorul unei încercări, 

iar Ovdiu Melniciuc a punc-

tat dintr-o transformare şi 

două lovituri de pedeapsă.

Tot weekendul trecut s-au 

desfăşurat partidele din eta-

pa a 6-a a Campionatului Na-

ţional de Rugby 7 feminin, se-

nioare şi junioare. Etapa de la 

Cluj a fost câştigată de CS 

Agronomia Bucureşti, atât în 

competiţia destinată senioa-

relor, cât şi a junioarelor.

Eşec pe linie pentru echipele de rugby

Senioare:
CS Agronomia – CS ”U” Cluj 38-0

Politehnica Iași – CS Agronomia 12-21

CS ”U” Cluj – Politehnica Iași 5-38

CS ”U” Cluj – CS Agronomia 0-31

CS Agronomia – Politehnica Iași 7-7

Politehnica Iași – CS ”U” Cluj 38-0

Clasament general:
1. CS Politehnica Iași – 63p

2. CS Agronomia București – 57p

3. CS ”U” Cluj – 20p.

Junioare:
CS Agronomia – CSM Pașcani 41-0

RC Gringos – Arieșul Mihai Viteazu 5-5

CSM Pașcani – RC Gringos 12-22

CSS Unirea Iași – CS Agronomia 7-17

RC Gringos – CSS Unirea Iași 0-38

Arieșul Mihai Viteazu – CSM Pașcani 26-0

CSS Unirea Iași – Arieșul Mihai Viteazu 38-5

CS Agronomia – RC Gringos 42-0

Arieșul Mihai Viteazu – CS Agronomia 0-50

CSM Pașcani – CSS Unirea Iași 0-38

Clasament general:
1. CSS Unirea Iași – 78p

2. CS Agronomia – 78p

3. RC Arieșul – 51p

4. RC Gringos – 51p

5. CSM Pașcani – 38p

6. CS Parohial – 22p

Rezultatele rundei cu numărul șase și clasamentele sunt următoarele:

Echipele de fotbal feminin 

U Olimpia Cluj au dispu-

tat weekendul trecut pri-

mele jocuri ofi ciale din 

noul sezon competiţional.

Organizate pe Stadionul 

Clujana, un stadion aproape 

gol deşi în această vară mai 

multe echipe clujene, printre 

care şi Olimpia Cluj, au ade-

rat la Universitatea Cluj, ceea 

ce părea a aduce suporterii 

alb-negrii mai aproape de echi-

pele mici, jucătoarele antre-

nate de Mirel Albon, Andre-

ea Corduneanu şi Marius Feş-

nic au câştigat categoric în fa-

ţa echipelor oaspete marcând 

în total 20 goluri.

În prima partidă a zilei, echi-

pa secundă a clubului clujean, 

U Olimpia 2, a învins-o pe CS 

Ineu cu scorul de 15-0 în pri-

ma etapă a Ligii 2. Acesta a re-

prezentat meciul de debut pen-

tru jucătoarea Cristinei Botojel 

în tricoul U Olimpiei.

Prima divizionară a clubu-

lui alb-negru, U Olimpia Cluj, 

a primit vizita formaţiei din ju-

deţul vecin, Heniu Prundu Bâr-

găului. Început destul de echi-

librat, primul gol nu s-a lăsat 

aşteptat foarte mult, Phoenetia 

Browne deschizând scorul în 

minutul 10, după ce a scăpat 

singură spre poartă şi a trecut 

şi de portarul advers. Oaspete-

le au încercat de câteva ori să 

marcheze însă apărarea echi-

pei clujene, şi lipsa de lucidi-

tate în atac a bistriţencelor, au 

făcut ca fi ecare ocazie să se sol-

deze cu un eşec.

După multe ocazii ratate, 

la ultima fază a primei repri-

ze, Ioana Bălăceanu ia acţiu-

nea pe cont propriu după un 

corner executat de Roxana Mi-

rea, driblează tot ce îi iese în 

cale şi centrează pe jos pen-

tru Teo Meluţă, care stabileş-

te scorul la pauză, 2-0.

Repriza secundă a fost una 

dominată categoric de eleve-

le lui Mirel Albon, în minutul 

52 Browne reuşind să mar-

cheze pentru scorul de 3-0 cu 

un şut puternic în vinclu, în 

urma unei centrări venite din 

partea Marei Bâtea. În minu-

tul 78 îşi trece în cont 

hat-trick-ul reluând cu capul 

balonul centrat din corner de 

Roxana Mirea. Ultimul gol al 

partidei a venit tot în urma u-

nei faze începute cu un cor-

ner, Andreea Corduneanu cen-

trând perfect în faţa porţii pen-

tru Mara Bâtea, aceasta învin-

gând uşor portarul Heniului.

Tot în acest weekend, echi-

pa de fotbal Olimpic Star Cluj a 

întâlnit, în deplasare, în prima 

etapă a Ligii a 2-a, formaţia Ba-

nat Girls. Elevele antrenate de 

Călin Barbu au fost învinse de 

reşiţence, scor 1-3 (1-1).

Început bun de sezon 
pentru U Olimpia Cluj

Fără marea vedetă a clujeni-

lor, Julio Baptista, 

pe teren sau pe banca 

de rezerve, CFR Cluj şi FCSB 

au terminat la egalitate, scor 

1-1, la fel cum s-a întâmplat 

şi în toate cele patru 

meciuri disputate pe parcur-

sul campionatului trecut.

De un an şi jumătate, der-

by-urile CFR – FCSB se termi-

nă la egalitate. 1-1 din Gruia a 

adus a şasea remiză consecu-

tivă între cele două rivale, iar 

scorul a fost acelaşi ca toate ce-

le patru întâlniri din sezonul 

trecut. Singura diferenţă este 

că, în ediţia precedentă, CFR 

era echipa egalată după ce des-

chidea scorul de fi ecare dată.

Cu aceeaşi soartă în ligile 

continentale, CFR şi FCSB mai 

au un singur obiectiv, titlul.

George Ţucudean a egalat 

pentru campioana României, 

după ce, Coman deschisese sco-

rul în prima repriza. Totuşi, ma-

rea vedetă a echipei clujene, Ju-

lio „Bestia” Baptista n-a fost nici 

măcar pe banca de rezerve. 

Deşi s-a speculat faptul că Bap-

tista a fost deja scos din calcu-

lele echipei din Gruia, după 

eşecul cu Dudelange, se pare că 

la mijloc ar fi  doar câteva teste 

efectuate de acesta. După meci, 

George Ţucudean a explicat de 

ce nu a jucat Julio Baptista.

„Julio Baptista a dat nişte 

teste săptămâna aceasta, nu 

ştiu mai multe detalii de ce 

nu a jucat. Întrebaţi antreno-

rii, nu am fost aici, eu am ve-

nit marţi la echipă şi nu am 

avut timp să afl u mai multe 

detalii. Oricum, la noi tot tim-

pul au fost apele liniştite. Noi 

ne-am făcut treaba, ne-am an-

trenat, am jucat, n-am câşti-

gat, asta e partea a doua”, a 

declarat George Ţucudean.

Antrenorul echipei CFR Cluj, 

Toni Conceicao, s-a declarat 

mulţumit de evoluţia echipei 

sale în derby-ul cu FCSB şi a 

insistat că decizia ca Baptista 

să nu fi e convocat pentru acest 

meci i-a aparţinut în totalitate.

„Am venit într-o situaţie 

foarte grea pentru CFR, am 

jucat din trei în trei zile, fot-

balul nu este uşor. Ştiu că aici, 

în România, faceţi analize. Eu 

vreau stabilitate şi jucători ca-

re să câştige meciuri. Cu Bap-

tista nu se întâmplă nimic. A 

fost alegerea mea să nu fi e în 

lot. Baptista s-a antrenat, dar 

am decis să nu fi e convocat 

pentru acest meci”, a spus 

Toni Conceicao.

Conceicao, despre lipsa lui Baptista: 
„A fost alegerea mea să nu fie în lot”
Cel mai așteptat meci al etapei a 8-a a Ligii 1, cel dintre echipele CFR Cluj și FCSB, nu a adus 
nicio răsturnare de situație în clasament, cele două echipe remizând, la Cluj, scor 1-1

Julio Baptista a fost marea absență din lotul CFR-ului pentru derby-ul cu FCSB

21.09 18:00 Sepsi - 
FC Voluntari
21.09 21:00 Poli Iași - 
Dinamo București
22.09 15:00 FC 
Hermannstadt - CFR Cluj
22.09 18:00 FC Botoșani - 
Concordia Chiajna
22.09 21:00 U Craiova - 
FC Viitorul
23.09 21:00 FCSB - 
Dunărea Călărași
24.09 21:00 Astra Giurgiu 
- Gaz Metan Mediaș

Programul meciurilor 
etapei a 9-a:
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