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POLITICĂ

Senatorul Marius Nicoară 
pleacă la ALDE
Parlamentarul clujean abandonează PNL 
după 28 de ani de activitate.  Pagina 4

ACTUALITATE

Razii în cluburi printre 
consumatorii de droguri
Poliiştii clujeni au depistat un tanăr care 
se afl  a la volan in timp ce era sub infl u-
enţa substanţelor psihoactive.  Pagina 5

ACTUALITATE

TIFF la Sibiu: Titluri noi 
şi invitaţi speciali
Filmele speciale prezentate la Cluj rulea-
ză în această perioadă în cadrul ediţiei 
de la Sibiu.  Pagina 6

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

Într-o sală mică din Cluj-Napoca, de ani de zile se nasc campioni mondiali. Antrenamente riguroase, 
eforturi din partea părinţilor şi emoţii - toate acestea compun vieţile câtorva tineri care şi-au dedicat 
copilăria unui sport frumos, dar care are un public prea restrâns: taekwondo. Pagina 7
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În România, costul forţei de muncă 
a crescut cel mai mult din UE

SĂNĂTATE

Costurile cu forţa de muncă 
la nivelul Uniunii Europene au 
crescut cu 2,7% în primul tri-
mestru din 2018 comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului tre-
cut, cel mai mare nivel din ul-
timii opt ani, arată un raport 
publicat luni de Eurostat. De a-
semenea, au crescut şi costuri-
le din zona euro, cu 2%.

Cele mai mari creşteri ale cos-
turilor forţei de muncă au avut 
loc în România. În prima parte 
a acestui an, creşterea a fost de 
12,7%. Creşteri mari ale costu-
rilor au mai avut loc şi în Leto-
nia (11,2%), Ungaria (10,3%), 
Republica Chehă (9%) şi Slova-
cia (8,5%).

Cele mai mici creşteri din 
prima parte a acestui an au 
avut loc în Italia (creştere de 
doar 0,4%), Finlanda, Luxem-

burg şi Spania (toate cu câte 
1,4%), Danemarca (1,6%) sau 
Franţa şi Belgia (amândouă cu 
câte 1,8%). Portugalia este sin-
gurul stat membru unde cos-
turile cu forţa de muncă au 
scăzut, cu 1,5%.

Pe categorii de costuri, cea 
mai mare creştere, de 2,6%, au 
avut-o cele cu asigurările soci-
ale, cu pensii, taxe şi alte cotri-
buţii nelegate de salarii, în timp 
ce costurile salariale au crescut, 
în medie, cu 1,8%, informează 
Mediafax.

Defalcat, în România, costu-
rile forţei de muncă în sectorul 
privat au crescut în primele luni 
ale anului 2018 cu 10,8%, în 
timp ce cele din sectorul buge-
tar au crescut cu 18,3%. Anul 
trecut însă, cele din urmă cos-
turi au atins şi pragul de 35%.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pin-
tea, a declarat luni că încearcă să 
găsească soluţii pentru suplimen-
tarea tarifului la mâncarea din 
spitale, având în vedere că în pre-
zent acestea sunt foarte mici.

„Este o problemă legată mai 
mult de spitalele din subordinea 
Ministerului Sănătăţii, pentru că 
pentru spitalele din subordinea 
autorităţilor locale există posib-
litatea suplimentării acestor ta-
rife de către autorităţile locale. 

La spitalele Ministerului Sănătă-
ţii, tarifele acestea sunt fi xe. Aici 
avem probleme şi încercăm să 
găsim soluţii pentru că tarifele 
sunt foarte mici”, a afi rmat mi-
nistrul la o conferinţă pe teme 
medicale.

Potrivit ei, meniul pacienţilor 
în spitale trebuie să se facă lunar.

„Sunt lucruri care ar trebui să 
se respecte. Inclusiv gramaj, por-
ţie, meniuri diferenţiate pe pato-
logii”, a afi rmat Pintea.
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

CAA

Jaf armat la o bancă din Cluj-Napoca

Parada Gay şi Noua Dreaptă, 
mitinguri în paralel la Cluj!
Se vor repeta incidentele de anul trecut?
Al doilea marş al comunităţii LGBTQ va avea loc în acest weekend, cu toate că autorităţile 
spuneau că vor interzice pe viitor ca în Cluj-Napoca să se mai desfăşoare parade gay. În aceeaşi zi, 
Noua Dreaptă a anunţat organizarea mitingului pentru familie în Piaţa Avram Iancu.  Pagina 5

Campionii nevăzuți ai Clujului

Mâncare mai bună în spitale? 
Ministerul Sănătăţii caută soluţii.
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 
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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  
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sau janta la 
comanda  
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Ăi bil

Jaf armat la o sucursală 

a Băncii Transilvania. 

Un tânăr a reuşit să fugă 

cu o importantă sumă de 

bani după ce a amenin-

ţat angajatele cu un 

cuţit. Incidentul a avut 

loc ieri pe strada 

Giordano Bruno din car-

tierul Dâmbu Rotund.

O persoană mascată a re-

uşit să sustragă, luni du-

pă-amiază, de la sucursala 

unei bănci din Cluj-Napo-

ca, sub ameninţare, o sumă 

de bani, informează un co-

municat de presă remis de 

Inspectoratul de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj.

Un bărbat înarmat cu un 

cuţit şi cu faţa acoperită a 

ameninţat casiera şi a reu-

şit să sustragă peste 20.000 

de lei, după care a fugit. Po-

trivit unor surse, atacatorul 

şi-a acoperit faţa cu un fu-

lar. În momentul jafului, în 

bancă erau patru femei.

Potrivit unui comunicat 

al IPJ Cluj, „în jurul orei 

15:00, Poliţia a fost sesiza-

tă cu privire la faptul că 

într-o unitate bancară, de 

pe raza municipiului Cluj-Na-

poca, a intrat o persoană cu 

faţa acoperită şi, sub ame-

ninţare, a sustras o sumă de 

bani, după care a fugit”. Du-

pă vizionarea imaginilor de 

pe camerele de supraveghe-

re, anchetatorii au stabilit 

că bărbatul a avut un cuţit.

„În urma acestui incident, 

nicio persoană nu a fost ră-

nită. Imediat după sesizarea 

incidentului, toate echipaje-

le de poliţie au fost mobili-

zate pe teren în vederea de-

pistării bărbatului în cauză. 

Urmează să se stabilească 

cu exactitate împrejurările în 

care s-a produs incidentul, 

suma care a fost sustrasă şi 

celelalte date de interes pen-

tru soluţionarea cazului. An-

cheta este coordonată de că-

tre Serviciul de Investigaţii 

Criminale din cadrul inspec-

toratului”, transmite IPJ Cluj.

Persoanele care pot fur-

niza informaţii utile în acest 

caz, sunt rugate să apeleze 

numărul de urgenţă 112 pen-

tru a anunţa organele de po-

liţie. Persoana care a jefuit 

banca are următoarele sem-

nalmente: are 25-30 de ani, 

1,8 -1,85 metri înălţime, con-

stituţie atletică, păr uşor gri-

zonat, tuns scurt, ten uşor 

măsliniu şi purta o bluză de 

trening neagră, pantaloni de 

blugi negri, largi.

Surse din Poliţie au de-

clarat că bărbatul a reuşit 

să fure 20.000 de lei.

Reamintim că în 13 februa-

rie 2009, o fi lială a Băncii Tran-

silvania din cartierul Mănăştur 

din Cluj-Napoca a fost jefuită, 

iar hoţii au furat echivalentul 

în lei a aproape 70.000 de eu-

ro. Două persoane înarmate, 

care purtau cagule, au intrat în 

bancă, l-au lovit pe paznic cu 

un pistol, iar pe o casieră cu 

pumnii şi picioarele. Banii au 

fost furaţi din casierie, anche-

tatorii constatând că nu s-a tras 

niciun foc de armă.

Autorii jafului au fost prinşi, 

în 19 ianuarie 2010, în urma 

unor percheziţii făcute de echi-

paje ale IPJ Cluj şi ale Direc-

ţiei de Operaţiuni Speciale ale 

Poliţiei. Bogdan Baciu şi Dan 

Andrei Hosu au fost reţinuţi 

în aceeaşi zi şi ulterior ares-

taţi preventiv, ei fi ind trimişi 

în judecată de procurorii Par-

chetului de pe lângă Curtea 

de Apel Cluj, pentru tâlhărie.

Cei doi tineri acuzaţi de 

comiterea jafului de la o su-

cursală din Cluj a Băncii Tran-

silvania, în februarie 2009, 

au fost condamnaţi, miercuri, 

la câte trei ani de închisoa-

re cu executare, instanţa su-

premă reducând astfel pe-

deapsa aplicată de Curtea de 

Apel Cluj, de zece ani de în-

chisoare. Bogdan Baciu şi 

Dan Andrei Hosu au fost ju-

decaţi pentru tâlhărie, după 

ce ar fi  intrat în fi liala Băn-

cii Transilvania din cartierul 

Mănăştur din Cluj-Napoca, 

de unde au furat echivalen-

tul în lei a aproape 70.000 

de euro, lovind paznicul cu 

un pistol, iar pe o casieră cu 

pumnii şi picioarele.

Jaf armat la o bancă din Cluj
O persoană mascată a sustras, sub ameninţare, 20.000 de lei. 

Surse din Poliţie au declarat că bărbatul a reuşit să fure 20.000 de lei

Curtea de Apel Cluj i-a 

dat daune morale de 

500.000 de euro unei 

tinere care a rămas imo-

bilizată într-un scaun cu 

rotile după ce a fost 

lovită de maşină pe tre-

cerea de pietoni.

Accidentul avusese loc în 

octombrie 2014, când tână-

ra Rodica Narcisa Gîrba, ca-

re abia intrase la facultate, 

a fost lovită de o maşină pe 

o trecere de pietoni din lo-

calitatea Sânnicoară. Victi-

ma a fost operată de 15 ori, 

însă nu mai simte nimic de 

la gât in jos.

Şoferul a fost condamnat 

mai demult la 2 ani şi 8 luni 

închisoare cu suspendare, 

dar procesul a continuat pe 

latura civilă. La Curtea de 

Apel Cluj, fi rma de asigurări 

ASIROM a invocat că tânăra 

se dă cu motoscuterul, când 

de fapt era triciclu electric 

pentru persoane cu handi-

cap. Din ianuarie până acum, 

instanţa a aşteptat un supli-

ment la raportul de experti-

ză medico-legală. În cele din 

urmă, instanţa Curţii s-a pro-

nunţat defi nitiv şi a majorat 

semnifi cativ daunele mora-

le acordate de prima instan-

ţă, Judecătoria Cluj-Napoca, 

scrie Clujust.ro.

Judecătoria a acordat da-

une de numai 100.000 de 

euro, dar Curtea de Apel le-a 

crescut de 5 ori.

La accidentul din 2014, şo-

ferul de 48 de ani la acea da-

tă a accidentat două tinere. 

Cele două, de 19, respectiv 

de 20 de ani, din comuna A-

pahida, în calitate de pietoni, 

s-au angajat în traversarea re-

gulamentară a drumului, pe 

trecerea de pietoni, semnali-

zată corespunzător.

În urma impactului, cele 

două tinere au fost rănite 

grav, iar şoferul autoturis-

mului a suferit răni uşoare.

Narcisa, o adolescentă fe-

ricită căa a intrat printre pri-

mii la facultate, se întorcea 

acasă de la şcoală cu o priete-

nă. Pe o trecere de pietoni din 

localitatea Sânicoară au fost 

lovite în plin de o maşină. Şo-

ferul care a provocat acciden-

tul nu şi-a recunoscut faptele 

mai bine de un an şi jumăta-

te. Însă magistraţii i-au propus 

o reducere a pedepsei în cazul 

în care va spune adevărul.

Vasile Ionel Gârba, tatăl 

victimei: ”În nenumărate de-

claraţii a spus că fetele au 

trecut pe loc nepermis şi el 

este nevinovat. După ce a 

fost la detectorul de minciu-

ni, l-au trecut din suspect 

în inculpat”.

Narcisa a fost operată de 

15 ori, dar nu mai simte ni-

mic de la gât în jos. Părin-

ţii au cheltuit pe tratamen-

te şi echipamentele necesa-

re recuperării mai bine de 

30.000 de euro.

Despăgubire de 500.000 de euro pentru o tânără 
ce a rămas imobilizată în urma unui accident
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MARŢI, 19 IUNIE 2018
Între orele 09:00-16:00
1.  Localitatea Cluj-Napoca: str. Huedinului; str. Bucovina; str. Sebastian Bornemisa; str. 

Mircea cel Bătrân;

Între orele 09:00-15:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Tășnad nr. 17, 19, 21, 23;

Între orele 10:00 – 18:00
1. Localitatea Viştea;

MIERCURI, 20 IUNIE
Între orele 09:00-14:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Lombului între str. Gheorghe Sion și Drumul Popești;

Între orele 09:00-16:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Florilor; str. Valea Fânaţelor;

Între orele 10:00 – 18:00
1. Localitatea Şardu;
2. Localitatea Sânpaul;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le aco-
pere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 
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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ

Organizează în data de 23.06.2018–sâmbătă. ora 10.00, la sediul 
din mun. Cluj Napoca, str. I.B. Deleanu nr. 72, jud. Cluj, interviu pentru 
ocuparea postului de: 

CURIER-pe perioada nedeterminată.
Postul include și atribuţii de îngrijitor clădire.

Condiţii de participare:

– studii medii

– operare pe calculator

– aptitudini practice.

Cererile de înscriere se depun la sediul Instituţiei noastre pana la data 
de 22.06.2018-VINERI, ora 15.00 si vor fi  insotite de:

– C.V.;

– cazier judiciar;

– fotocopia Diplomei de Bacalaureat.

Anca M. Colibăşanu
politic@monitorulcj.ro

Senatorul Marius Nicoară 

şi-a anunţat plecarea la 

ALDE.

Senatorul clujean Marius 

Nicoară a anunţat luni că se 

alătură partidului condus de 

Călin Popesc Tăriceanu, după 

28 de ani petrecuţi în PNL.

Drintre nemulţumirile pe 

care le aminteşte într-un co-

municat de presă sunt faptul 

că astăzi PNL se opune nou-

lui Cod Administrativ sau că 

se încearcă mutarea unui pro-

iect important al judeţului, mai 

exact mutarea Spitalului Regi-

onal de Urgenţă din Comuna 

Floreşti în altă parte,

„În urmă cu mai bine de 28 

de ani, mai exact în prima lu-

nă a anului 1990, împreună cu 

câţiva oameni inimoşi şi cura-

joşi am pornit refondarea, re-

clădirea istoricului Partid Naţi-

onal Liberal.

Făceam acest lucru cu multă 

încredere în valorile liberale.

Partidul pe care atunci l-am 

reconstruit, a cărui viziune am 

urmat-o, se centra pe dezvoltare 

economică, susţinerea iniţiativei 

private, promovarea reformelor 

instituţionale, progresul capitalu-

lui autohton, consolidarea demo-

craţiei. Toate acestea s-a văzut şi 

au fost apreciate mai ales în pe-

rioada guvernării liberale condu-

să de Călin Popescu-Tăriceanu.

Sunt mândru şi de realizări-

le mele din acea perioadă la con-

ducerea judeţului Cluj când, cu 

sprijinul Guvernului Tăriceanu, 

am reuşit să aduc judeţul Cluj 

de pe locul 28 (din 40 de jude-

ţe) pe locul I în România. Am 

construit parcuri industriale cre-

ând mii de locuri de muncă, 

dezvoltând Aeroportul Interna-

ţional Cluj, atrăgând milioane 

de euro pentru infrastructura ju-

deţului (apă, canal şi drumuri 

judeţene), modernizând toate 

aşezămintele pentru oamenii 

vârstnici, primind şi alocând 

fonduri pentru renovarea şi do-

tarea spitalelor clujene.

Din păcate, astăzi liberalis-

mul în forma construită şi pro-

movată în acea perioadă nu se 

mai regăseşte în actuala formă 

a Partidului Naţional Liberal.

Sunt multe situaţii care mă 

determină să constat, cu regret, 

că PNL astăzi nu mai este con-

strucţia pe care am pornit-o acum 

28 de ani, am visat-o şi într-o 

bună măsură am realizat-o.

De exemplu:

- faptul că astăzi PNL se opu-

ne noului Cod Administrativ;

- faptul că se încearcă muta-

rea unui proiect important al ju-

deţului, mai exact mutarea Spi-

talului Regional de Urgenţă din 

Comuna Floreşti în altă parte, 

riscând astfel să pierdem sute 

de milioane bani europeni;

- faptul că nu este sprijinit ae-

roportul şi parcurile industriale;

- faptul că Partidul Naţional 

Liberal nu mai este exponentul 

luptei pentru o justiţie fără in-

terferenţe exterioare şi nu mai 

este un simbol al democraţiei.

Toate acestea m-au determi-

nat să mă alătur partidului 

condus de Călin Popescu-Tări-

ceanu – ALDE -, unde există 

mulţi alţi liberali autentici ca-

re luptă pentru promovarea 

principiilor amintite.

Aşa cum aminteam, decizia 

mea de a mă alătura ALDE nu 

înseamnă o trădare a adevăra-

tului Partid Naţional Liberal şi 

nici o abandonare a principiilor 

şi valorilor liberale. Am ales să 

mă alătur vechilor mei colegi li-

berali alături de care am refă-

cut PNL acum 28 de ani.

Sunt convins că alăturân-

du-mă ALDE, echipei de adevă-

raţi liberali din jurul lui Călin 

Popescu-Tăriceanu, voi putea 

contribui cu experienţa mea po-

litico-administrativă la dezvol-

tarea Clujului şi a României, aşa 

cum am făcut-o în trecut”, a spus 

Nicoară.

Preşedintele ALDE Călin Po-

pescu Tăriceanu a anunţat încă 

de duminică un nou transfer de 

la liberali către partidul pe care 

îl conduce, fără a spune însă 

despre cine este vorba, în con-

diţiile în care Daniel Zamfi r, 

proaspăt membru ALDE, a spus 

că îşi aşteaptă colegii liberali în 

partidul lui Tăriceanu.

„Va mai fi  un parlamentar 

liberal care îşi va anunţa trece-

rea la ALDE”, a spus preşedin-

tele ALDE, Călin Popescu Tări-

ceanu, duminică.

De altfel, Tăriceanu va sus-

ţine marţi o conferinţă de pre-

să la Cluj, cel mai probabil pen-

tru a anunţa alăturarea lui Ni-

coară în ALDE.

Liderul PNL Cluj Daniel 
Buda nu a putut fi  contactat 
până la închiderea ediției 
pentru a exprima un punct 
de vedere.

Senatorul liberal 
Marius Nicoară, 
„transfer” la ALDE
Parlamentarul clujean abandonează PNL după 28 de ani. 
„Decizia mea nu înseamnă o trădare a adevăratului PNL. ”

Marius Nicoară s a remarcat de alungul timpului prin tot fe-
lul de „episoade” marcante. După ce și-a terfelit imaginea 
urmărind fi lme deocheate în Parlament, parlamentarul s-a 
urcat beat la volan și a provocat un accident de circulaţie.
În luna martie, Nicoară a fost condamnat defi nitiv la 1 an 
de închisoare cu suspendare, pentru un accident provocat 
în timp ce era sub infl uenţa băuturilor alcoolice.
Iniţial, parlamentarul clujean a făcut apel la sentinţă și a ce-
rut să fi e achitat.
În martie însă, magistraţii Înaltei Curţi de Casatie și Justitie 
au respins demersul și au dispus menţinerea primei decizii.
Senatorul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului 
General după ce în noiembrie 2014 a produs un accident, 
urcându-se beat la volan.
Marius Nicoară are 31 de iniţiative legislative, a avut 
48 de declaraţii politice, a adresat 16 întrebări și a luat 
cuvântul în plen de 10 ori.
Marius Nicoară are un teren moștenit în cartierul Europa, 
un apartament, o șalupă marca Volvo, ceasuri și bijuterii în 
valoare de 40.000 de ron, a înstrăinat un automobil, deţi-
ne acţiuni sau părţi sociale la societăţi comerciale, printre 
care și Banca Transilvania, dar și carduri de credit.
În calitate de senator a obţinut aproximativ 95.000 de ron. 
Venitul soţiei sale, director la Banca Transilvania, nu este 
specifi cat, la această rubrică fi gurând doar “confi denţial”. 

Cine este senatorul Marius Nicoară

Preşedintele PNL, Ludovic 

Orban, i-a catalogat, luni, 

pe parlamentarii care au 

demisionat recent din par-

tid drept „fi rimiturişti”.

„PNL va da această bătălie 

cu la fel de multă energie şi 

cu la fel de multă încredere în 

succes, chiar dacă unii dintre 

cei care au primit voturile oa-

menilor fi ind candidaţi din par-

tea PNL au preferat să îngroa-

şe rândurile fi rimituriştilor ală-

turi de şeful fi rimituriştilor, re-

spectiv domnul Tăriceanu, fi -

rimituriştii fi ind aceia care sunt 

de fapt în sufrageria lui Drag-

nea şi se mulţumesc cu fi rimi-

turile care cad de pe masa lui 

Dragnea. Ce să le spun aces-

tor fi rimiturişti decât drum 

bun, cale bătută? Adevăraţii li-

berali rămân alături de PNL, 

mai ales acum, când suntem 

în pragul unei bătălii decisive 

pentru România”, a spus Or-

ban după Biroul Executiv 

al PNL.

El a subliniat că înaintea 

unei moţiuni de cenzură este 

normal ca unii „mai slabi de 

înger” să dezerteze pentru ta-

băra adversă.

„Înaintea unei bătălii deci-

sive pentru România este nor-

mal ca unii să fi e mai slabi 

de înger şi să părăsească linia 

frontului şi să dezerteze în ta-

băra adversă. Aşa este. În ce-

ea ce îl priveşte pe domnul 

Zamfi r, ştiţi că era în proce-

dură de excludere, iar în pri-

vinţa domnului Marius Nicoa-

ră, nici măcar nu mai este 

membru PNL. Domnul Nicoa-

ră nu mai este membru PNL 

în conformitate cu statul PNL”, 

a adăugat Orban.

Şeful liberalilor a anunţat 

că moţiunea de cenzură îm-

potriva Guvernului va fi  de-

pusă miercuri.

Recent, senatorii Ion Popa 

şi Daniel Zamfi r au demisio-

nat din PNL.

Ce spune Orban despre plecările din PNL
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Al doilea marş al comuni-

tăţii LGBTQ va avea loc în 

acest weekend, cu toate 

că autorităţile spuneau 

că vor interzice pe viitor 

ca în Cluj-Napoca să se 

mai desfăşoare parade 

gay. În aceeaşi zi, Noua 

Dreaptă a anunţat organi-

zarea mitingului pentru 

familie în Piaţa Avram 

Iancu. Se vor repeta inci-

dentele de anul trecut?

După scandalul de anul tre-

cut din Piaţa Avram Iancu, 

când actriţa Oana Mardare a 

fost târâtă de jandarmi pe mo-

tiv că ar fi  tulburat manifes-

taţia celor de la Noua Dreap-

tă, Primăria a luat decizia de 

a interzice pe viitor ca în 

Cluj-Napoca să se mai desfă-

şoare parade gay.

Nu numai că nu a interzis 

marşul comunităţii LGBTQ, dar 

acesta va avea loc la aceeaşi 

dată cu mitingul pentru fami-

lie organizat de Noua Dreaptă.

La fel ca anul trecut, No-

ua Dreaptă a primit Piaţa 

Avram Iancu, în timp ce Cluj 

Pride se va desfăşura în zona 

Sălii Sporturilor – Grigorescu.

Mitingul pentru familie va 

avea loc sâmbătă, în 23 iunie, 

de la ora 12:15.

„Clujul nu-i Sodoma”

„Manifestarea este una în 

sprijinul familiei şi a organi-

zării referendumului pentru 

defi nirea căsătoriei în Consti-

tuţie ca fi nd doar între un băr-

bat şi o femeie, aşa cum este 

menţionat şi în Codul Famili-

ei. Ne arătăm deranjaţi de fap-

tul că de ani de zile întreaga 

clasă politică în frunte cu pre-

şedintele Klaus Iohannis şi li-

derul PSD, Liviu Dragnea, ter-

giversează organizarea acestui 

referendum, neţinându-se cont 

de voinţa românilor şi de de-

mocraţie. În acelaşi timp ară-

tându-se favorabili legalizării 

parteneriatelor civile între ho-

mosexuali, care peste tot un-

de au fost legalizate în lume 

au deschis calea spre «căsăto-

rii» între homosexuali, adop-

ţii de copii de către «cupluri-

le» homosexuale şi propagan-

dă homosexuală în şcoli şi gră-

diniţe. Prin această atitudine 

politicienii arată că nu le pa-

să de majoritatea cetăţenilor, 

ci că încearcă să impună o dic-

tatură a minorităţilor paralelă 

cu adevărata democraţie şi cu 

statul de drept”, transmite No-

ua Dreaptă.

Membrii Noii Drepte spun 

că miting-ul pentru Familie 

„va fi  şi un protest la adresa 

celei de a doua parade a ho-

mosexualilor ce se va organi-

za în aceeaşi zi la Cluj”.

„Considerăm că avem drep-

tul să ne creştem copiii într-un 

mediu sănătos din punct de 

vedere moral, nu dorim ca 

strada să devină un spaţiu de 

propagandă neo-marxistă, do-

minată de astfel de evenimen-

te obscene, anti-sociale şi imo-

rale. Condamnăm decizia Pri-

măriei Municipiului Cluj-Na-

poca de a autoriza această pa-

radă numită «Cluj Pride». Da-

că oraşul nostru nu va mai 

ajunge Capitală Culturală Eu-

ropeană în anul 2021, se pa-

re că se doreşte transforma-

rea sa într-o capitală a homo-

sexualităţii, unde anormalul 

devine motiv de mândrie. Aş-

teptăm toţii românii ce ţin la 

familie şi la valoriile tradiţio-

nale în Piaţa Avram Iancu. Să 

luptăm pentru familiile şi drep-

turile noastre, să cerem orga-

nizarea referendumului şi să 

spunem clar că oraşul nostru, 

Cluj-Napoca, nu-i Sodoma”, 

mai spune Noua Dreaptă.

Cluj Pride, departe 
de ochii curioşilor

Marşul LGBTQ se va defă-

şura tot sâmbătă, 23 iunie, în-

cepând cu ora 17.00, cu porni-

re de pe platoul Sălii Sporturi-

lor „Horia Demian” din Cluj-Na-

poca, pe traseul Splaiul Inde-

pendenţei – Podul Napoca – 

B-dul. 1 Decembrie 1918 – Str. 

Giuseppe Garibaldi – Splaiul 

Independenţei – platoul Sălii 

Sporturilor "Horia Demian".

„Vă întrebaţi, probabil, de 

ce marşul Cluj Pride nu por-

neşte nici în acest an din cen-

trul oraşului, aşa cum alte ma-

nifestaţii publice. Motivul, aşa 

cum ni l-a transmis în scris Pri-

măria Cluj-Napoca în răspun-

sul la cererile depuse de noi 

pentru trasee în zona centrală, 

este că «sunt programate lu-

crări şi amenajări edilitare», în 

perioada menţionată în adre-

sele noastre. Ulterior, Primăria 

Cluj-Napoca a propus, în 

schimb, traseul actual. Cu toa-

te acestea, suntem conştienţi 

că atât răbdarea noastră şi pro-

babil a voastră a atins un nivel 

sensibil, prin urmare dorim să 

ne luăm împreună cu voi un 

angajament public că în 2019 

marşul Cluj Pride va porni din 

zona centrală, cu acordul Pri-

măriei Cluj-Napoca sau doar 

cu notifi carea acesteia, după 

cum o va cere situaţia”, trans-

mit oganizatorii Pride Cluj.

Toleranţă şi scandal

Anul trecut, actriţa Oana 

Mardare a fost târâtă de jan-

darmi pe motiv că ar fi  tulbu-

rat manifestaţia celor de la 

Noua Dreaptă. Tânără purta 

un tricou alb primit la marşul 

comunităţii LGBT şi a partici-

pat la mitingul Noii Drepte 

din Piaţa Avram Iancu, de un-

de a fost ridicată cu forţa de 

către jandarmi şi băgată într-o 

dubă. Atunci, Primăria a luat 

decizia de a interzice pe vii-

tor ca în Cluj-Napoca să se 

mai desfăşoare parade gay.

„Noi am făcut ceea ce tre-

buia, am aprobat cele două ma-

nifestaţii. Din păcate, la una 

dintre manifestaţii s-a escala-

dat mult prea mult toată situ-

aţia şi ar fi  putut să fi e o ches-

tiune elegantă şi să arate că 

oraşul de pe Someş e un oraş 

cosmopolit, deschis, tolerant în 

care au loc absolut toţi. Eu cred 

că o manifestare este sufi cien-

tă, au spus ce au avut de spus 

(n.red. comunitatea LGBT), 

şi-au exprimat punctul de ve-

dere, sunt şi alte oraşe din Ro-

mânia în care pot să-şi desfă-

şoară activităţile”, spunea anul 

trecut viceprimarul Dan Tarcea.

Peste 800 de persoane au 

participat anul trecut la pri-

ma Paradă Gay organizată la 

Cluj-Napoca.

Mitinguri în paralel, sâmbătă, la Cluj: 
Parada Gay şi Noua Dreaptă
Comunitatea LGBTQ și susținătorii familiei tradiționale ies în stradă. Se vor repeta incidentele de anul trecut?

Mitingul pentru familie va avea loc sâmbătă, în 23 iunie, de la ora 12:15

LUCIAN DUNĂREANU 
| organizator Cluj Pride

 „Dorim să-i asigurăm pe 
toți cei ce ne susțin, dar 
și autoritățile locale, că 
vom continua să ne 
cerem drepturile civice. 
Facem și un apel către 
autoritățile locale la 
respectarea drepturilor 
cetățenești ale 
comunității LGBTQ și ale 
susținătorilor săi. 
Domnul viceprimar nu 
este în măsură pentru a 
decide în acest moment 
interzicerea unei 
manifestări pentru 
drepturile comunității 
LGBTQ și considerăm că 
declarațiile publice ar 
trebui făcute într-un 
mod mai responsabil“ 
(iulie 2017)

Poliiştii clujeni au depis-

tat un tânăr care se afl a 

la volan în timp ce era 

sub infl uenţa substanţelor 

psihoactive. În acest 

weekend, peste 100 de 

poliţişti au descins în clu-

buri într-o acţiune de 

amploare pentru prinde-

rea în fl agrant a unor 

eventuali consumatori şi 

distribuitori de droguri.

„La acţiuni au participat 

circa 100 de poliţişti de ordi-

ne publică, rutieri, investiga-

ţii criminale, criminalişti, de 

investigare a criminalităţii e-

conomice şi poliţişti de acţi-

uni speciale. Acţiunile s-au 

derulat, cu precădere pe raza 

municipiului Cluj-Napoca fi -

ind efectuate controale în lo-

caluri publice, în trafi c, pre-

cum şi în parcuri sau alte zo-

ne de interes. Principalele 

obiective ale activităţilor au 

fost: depistarea persoanelor 

care deţin şi consumă sub-

stanţe cu efect psihoactiv, 

combaterea cerşetoriei, a pros-

tituţiei şi identifi carea even-

tualelor victime ale trafi cului 

de persoane, precum şi com-

baterea conducerii autovehi-

culelor pe drumurile publice 

de către persoane afl ate sub 

infl uenţa alcoolului sau altor 

substanţe. În cadrul acţiuni-

lor au fost legitimate şi con-

trolate sute de persoane”, 

transmite IPJ Cluj.

Drogat la volan

De exemplu, la data de 17 

iunie, în jurul orei 03:00, po-

liţiştii Serviciului Rutier au de-

pistat un bărbat, de 31 de ani, 

din Cluj-Napoca, în timp ce 

conducea un autovehicul pe 

strada Bogdan Petriceicu Haş-

deu, fi ind sub infl uenţa sub-

stanţelor psihoactive.

„Cel în cauză a fost testat 

cu aparatul Drager Drugtest, 

rezultatul fi ind pozitiv. Bărba-

tul a fost condus la unitatea 

medicală pentru recoltarea 

mostrelor biologice în vederea 

stabilirii substanţei psihoacti-

ve. De asemenea, s-a întocmit 

dosar penal pentru conduce-

rea unui vehicul sub infl uen-

ţa alcoolului sau a altor sub-

stanţe”, spun poliţiştii.

Prinşi cu plicuri de droguri 
în centrul Clujului

Astfel, în cadrul acţiunilor, 

oamenii legii au depistat şi 

doi tineri ce aveau asupra lor 

plicuri cu droguri.

„Poliţiştii antidrog au de-

pistat în Piaţa Muzeului, doi 

tineri, din Cluj-Napoca, ca-

re aveau asupra lor plicuri 

cu substanţe psihoactive 

(aproximativ 2 grame). În 

cauză a fost întocmit dosar 

penal sub aspectul săvârşi-

rii infracţiunii de deţinere 

de droguri în vederea con-

sumului propriu, substanţe-

le fiind ridicate”, informea-

ză IPJ Cluj.

Razii în cluburi printre consumatorii de droguri
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Filmele momentului şi creato-

rii lor vin la Sibiu între 20 şi 

24 iunie, pentru a-şi întâlni 

publicul la cea de-a 12-a ediţie 

a Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania. Producţii 

recent lansate, poveşti mul-

ti-premiate şi zeci de invitaţi 

vor îmbogăţi programul ediţiei 

cu peste 40 de evenimente 

speciale, multe dintre acestea 

cu intrare liberă.

Proaspăt lansat în România, 

Loving Pablo (r. Fernando Leon 

de Arranoa) se vede la Sibiu pe 

23 iunie, în Piaţa Mare. Filmul în 

care Javier Bardem îl interpretea-

ză pe legendarul Pablo Escobar 

urmăreşte povestea de dragoste 

dintre cel mai faimos trafi cant de 

droguri din istorie şi jurnalista Vir-

ginia Vallejo (interpretată de fer-

mecătoarea Penelope Cruz), a că-

rei carte omonimă stă la baza sce-

nariului. Vineri şi duminică, la Sa-

la Astra, publicul va urmări în pre-

mieră naţională Chipuri, locuri/ 

Faces Places – un imn adus bu-

curiei de a trăi. Agnes Varda, una 

dintre cele mai importante fi guri 

ale Noului Val francez, şi binecu-

noscutul fotograf şi muralist JR 

sunt co-regizorii fermecătorului 

documentar nominalizat la Oscar. 

De la Sundance, unde a fost dis-

tins cu Premiul Special al Juriu-

lui, soseşte la TIFF Sibiu MA-

TANGI/MAYA/M.I.A., un docu-

mentar cu imagini de arhivă ine-

dite, ce desenează un portret in-

tim al artistei nonconformiste din 

Sri Lanka. Iubitorii de muzică sunt 

invitaţi să-l urmăreasă la Sala As-

tra miercuri, de la 17:30, şi vineri, 

de la 21:30.

Vara lui 1993/ Summer 1993, 

debutul autobiografi c al regizoa-

rei catalane Carla Simón, urmă-

reşte povestea sensibilă a unei fe-

tiţe de 6 ani, nevoită să se adap-

teze noii sale vieţi, în sânul unei 

alte familii, după dispariţia ma-

mei. Filmul a fost proiectat în sec-

ţiunea Generation Kplus în cadrul 

Festivalului de Film de la Berlin, 

unde a şi câştigat premiul pentru 

Cel mai bun lungmetraj. La TIFF 

Sibiu se va vedea joi, de la ora 

22:30, la Teatrul Gong. Familia 

mea nebună/ La ch'tite famil-

le ajunge sâmbătă, de la ora 22:00, 

la Palatul de Vară Brukenthal din 

Avrig. Regizorul Dany Boon este 

şi protagonistul comediei cu umor 

franţuzesc, în care vizita neanun-

ţată a rudelor declanşează acci-

dente şi se lasă cu amnezie.

Invitaţii speciali ai ediţiei

Echipa fi lmului documentar 

There’s Always Next Season vi-

ne la festival, tocmai de la Cer-

cul Polar, pentru a împărtaşi în 

premieră povestea începuturilor 

snowboardingului în Tromso şi 

pentru a se întâlni cu cei care fă-

ceau acelaşi lucru în România, 

chiar la Sibiu. În cadrul eveni-

mentului programat vineri, pe 22 

iunie, de la ora 22:00, regizorul 

Carl Christian Lein Størmer şi doi 

dintre protagoniştii fi lmului, Sti-

an Skjærvik şi Roy Olsen, îl vor 

întâlni pe sibianul Andi Fazekas, 

organizatorul Red Bull Romani-

acs şi inţiatorul domeniului de 

schi şi agrement Arena Platoş, 

considerat „părintele snowboar-

dingului în România”.

Regizorul Cătălin Saizescu re-

vine pe marele ecran cu Scurtcir-

cuit, premiat la Festivalul de Film 

de la Shanghai, o poveste inspi-

rată din tragicul eveniment petre-

cut în 2010 la maternitatea Giu-

leşti. Cineastul va fi  prezent la în-

tâlnirea cu publicul, programată 

sâmbătă, de la ora 20:00, la Tea-

trul Gong. Printre invitaţii speci-

ali ai ediţiei se numără şi regizo-

rul Cristi Iftimie. Mariţa, lungme-

trajul său de debut, a fost distins 

cu Premiul Juriului FEDORA la 

Karlovy Vary şi va fi  proiectat la 

Sibiu joi, de la ora 20:15.

Un pas în urma serafi milor, 
cel mai popular 
fi lm de la TIFF

Cel mai popular fi lm româ-

nesc de la TIFF, Un pas în ur-

ma serafi milor se vede vineri, 

de la ora 22:00, în prezenţa echi-

pei pregătite să-şi întâlnească pu-

blicul în Piaţa Mare. Primul lun-

gmetraj semnat de Daniel Sandu 

este câştigătorul a opt trofee la 

Premiile Gopo 2018, inclusiv Pre-

miul pentru Cel mai bun fi lm. De 

un debut răsunător avut parte şi 

Andrei Creţulescu cu Charleston, 

un cocktail pop condimentat cu 

umor negru şi melodramă, care 

s-a bucurat de o premieră mon-

dială în competiţia ofi cială de la 

Locarno, şi care vine însoţit de 

echipă sâmbătă seară, în Parcul 

Cetăţii, de la ora 22:00.

Cinci fi lme care au avut premi-

ere mondiale la TIFF vor sosi la Si-

biu alături de regizorii şi protago-

niştii lor. Povestea unui pierde-va-
ră (r. Paul Negoescu), comedia 

dulce-amară despre situaţiile difi -

cile în care ne-aruncă uneori dra-

gostea, cu Alexandru Papadopol 

în rolul principal, va rula miercuri, 

de la ora 18:00, la Teatrul Gong. 

De la ora 20:15, va fi  proiectat în 

prezenţa echipei fi lmul Secretul fe-

ricirii (r. Vlad Zamfi rescu), o co-

medie cinică plină de răsturnări de 

situaţie. Tot aici, duminică, pe 24 

iunie, de la ora 18:00, regizorul 

Bogdan Theodor Olteanu vine la 

proiecţia fi lmului său de debut. 

Câteva conversaţii despre o fată 
foarte înaltă urmăreşte complica-

ta poveste de iubire a două fete ca-

re ajung să se cunoască graţie u-

nei foste iubite comune.

O tandră meditaţie despre 
condiţia umană şi efemeritate, 
Licu, o poveste românească (r. 

Ana Dumitrescu) a fost distins 

cu Marele Premiu la Festivalul 

DOK Leipzig şi vine la Sibiu joi, 

de la 19:30, la Sala Astra.

După premiera din TIFF, Da-
cii liberi / Free Dacians, regizat 

de Andrei Gorgan şi Monica La-

zurean Gorgan, se va bucura de 

o proiecţie specială la Gura Râu-

lui. Filmul redă cele mai contro-

versate subiecte ale momentului 

legate de naţionalism şi va fi  pro-

iecta în prezenţa echipei vineri 

seară, de la 21:45.

TIFF la Sibiu: Titluri noi și invitați speciali 
Filmele speciale prezentate la TIFF Cluj rulează în această perioadă în cadrul ediţiei de la Sibiu. 

Reprezentanţii Operei 

anunţă că la închiderea sta-

giunii, pe 24 iunie, este pro-

gramat un spectacol special 

cu Simfonia Unirii, un pro-

iect cultural unicat, conce-

put de duo-ul 2 Vibes 

Symphony pentru aniversa-

rea Centenarului României. 

Spectacolul grandios ce are 

la bază conexiunea dintre mu-

zică şi tehnologie, va reuni du-

ninică, 24 iunie 2018, pe scena 

Operei Naţionale Române din 

Cluj-Napoca, peste 100 de per-

formeri (solişti, instrumentişti, 

ansambluri corale şi orchestra-

le), o scenotehnică inedită şi 

numeroase efecte speciale. La 

fi nal de stagiune, Directorul Ope-

rei, baritonul Florin Estefan de-

clara privitor la spectacolele vi-

itorului sezon : „Magia conti-

nuă, negreşit, iar anul 2018 are 

surprizele sale. Luna septem-

brie va fi  deschisă tradiţional, 

„La Operă”: Concertul de pre-

zentare a Stagiunii 2018-2019, 

în Piaţa Avram Iancu, unde pu-

blicul va lua parte la o incursi-

une muzicală printre titlurile re-

găsite în programul noii stagi-

uni. În cazul aprobării bugetu-

lui pentru Festivalul Operelor 

Naţionale Opera Aperta, de că-

tre Departamentul Centenar, în 

prima săptămână a lunii Sep-

tembrie, vom avea parte de o 

infuzie lirică la Cluj. Deschide-

rea „tradiţională" a stagiunii va 

avea loc pe 30 septembrie 2018, 

cu premiera „Madama Butter-

fl y" de Giacomo Puccini, care 

ne pofteşte din nou în interio-

rul sălii de spectacole a Operei 

Naţionale Române din Cluj-Na-

poca. Această producţie va fi  re-

alizată în parteneriat cu Fonda-

zione Pergolessi- Spontini din 

Jesi, Italia. Repertoriul clasic, 

dar şi cel cu accente moderne 

ne va fi  alături şi pe parcursul 

acestui an, pe care îl sperăm la 

fel de bogat în reuşite."

Final de stagiune cu evenimente 
la Opera Națională din Cluj-Napoca

Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN) anunţă, joi, 

că peste 38.000 de locuri 

sunt disponibile la învăţă-

mânt profesional pentru 

anul şcolar 2018 – 2019, din-

tre care 5.542 sunt alocate 

învăţământului dual. 

Înscrierea se încheie în 19 

iunie, iar în zilele de 20 şi 21 

iunie vor fi  susţinute even-

tualele probele eliminatorii.

Unităţile de învăţământ gim-

nazial din care provin elevii şi u-

nităţile de învăţământ cu ofertă 

educaţională pentru învăţământul 

profesional/dual vor furniza toa-

te informaţiile de care absolvenţii 

de gimnaziu vor avea nevoie în 

vederea înscrierii pe cele 38.345 

de locuri la învăţământ profesio-

nal existente la nivelul întregii ţă-

ri, din care 5.542 de locuri sunt 

alocate învăţământului dual.

În data de 19 iunie, cele pes-

te 700 de unităţi de învăţământ 

cu ofertă educaţională pentru 

învăţământul profesional şi du-

al vor afi şa lista candidaţilor în-

scrişi. În situaţia în care diverse 

unităţi de învăţământ profesio-

nal organizează preselecţie la u-

nele califi cări, acestea vor afi şa 

atât lista candidaţilor înscrişi la 

respectivele califi cări, cât şi pro-

cedura de preselecţie. Unităţile 

care organizează probe elimina-

torii pentru admiterea în învă-

ţământul dual vor afi şa şi grafi -

cul derulării acestora, pentru fi -

ecare califi care profesională.

Proba de preselecţie sau proba 

eliminatorie, după caz, se desfă-

şoară în zilele de 20 şi 21 iunie, re-

zultatele fi ind afi şate în 21 iunie.

„În cazul în care numărul 

celor admişi în urma preselec-

ţiei este mai mare decât numă-

rul locurilor existente va fi  or-

ganizată o probă suplimentară 

de admitere în perioada 25-29 

iunie. Modul de organizare şi 

desfăşurare a probei suplimen-

tare de admitere, modelele de 

subiecte şi baremele de evalu-

are şi notare, durata probei su-

plimentare de admitere, respec-

tiv modul de organizare şi des-

făşurare a contestaţiilor sunt sta-

bilite de unitatea de învăţământ 

profesional”, anunţă MEN.

Candidaţii respinşi în faza 

de preselecţie vor putea opta 

în zilele de 21 şi 22 iunie pen-

tru alte unităţi de învăţământ 

cu ofertă disponibilă.

MEN reaminteşte că forma-

rea elevilor este susţinută fi nan-

ciar prin bursa profesională ca-

re se acordă în cuantum de 200 

lei lunar (de la bugetul de stat) 

– dacă elevul este înscris la în-

văţământul profesional şi mini-

mum 400 lei lunar (200 lei de 

la bugetul de stat şi minimum 

200 de lei de la operatorul eco-

nomic cu care elevul încheie un 

contract individual de practică) 

dacă elevul este înscris la învă-

ţământul dual.

În cazul în care numărul de 

candidaţi este mai mare decât 

numărul locurilor oferite de u-

nitatea de învăţământ, admite-

rea se face luând în calcul în 

proporţie de 70% media de ad-

mitere şi în proporţie de 30% 

nota obţinută la proba supli-

mentară de admitere stabilită 

de unitatea de învăţământ.

Peste 38.000 de locuri disponibile 
la învăţământ profesional 
pentru anul şcolar 2018 - 2019

Filmul Loving Pablo urmăreşte povestea de dragoste dintre cel mai faimos trafi cant de droguri din istorie 
şi jurnalista Virginia Vallejo interpretată de fermecătoarea Penelope Cruz
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Într-o sală mică din 

Cluj-Napoca, de ani de zile 

se nasc campioni mondiali. 

Antrenamente riguroase, 

eforturi din partea părinţi-

lor, și emoţii - toate acestea 

compun vieţile câtorva 

tineri care şi-au dedicat 

copilăria unui sport frumos, 

dar care are un public prea 

restrâns: taekwondo.

La prima vedere, sunt ti-

nere obişnuite, cu preocupă-

rile de zi cu zi: şcoală sau fa-

cultate, vacanţa de vară, în-

tâlniri cu prietenii, poate şi 

câteva iubiri adolescentine. 

Însă în spatele unor chipuri 

frumoase cu zâmbete şi ale 

unor trupuri zvelte stau ani 

de zile de antrenamente. Deşi 

par a fi  fete ca oricare altele, 

în ele stă o putere imensă de 

luptă, dar mai ales de con-

trol. Fiindcă, în fond, acest 

sport asta promovează: con-

trolul. Ca orice altă artă mar-

ţială, este, în cele din urmă, 

una de autocunoaştere, în ca-

re luptătorii sunt învăţaţi mai 

multe să lupte cu ego-ul ad-

versarului şi să se foloseas-

că de temerile sale pentru a 

învinge. Fetele fac parte din 

clubul sportiv CS Delta Cluj 

şi de ani de zile se dedică ar-

telor marţiale.

De la pasiune 
la performanţă

Diana Chisăliţă are 19 ani 

şi este studentă în primul an 

la Facultatea de Teatru şi Te-

leviziune din cadrul UBB 

Cluj. A prins dragostea pen-

tru taekwondo de la sora ei, 

iar într-un timp extrem de 

scurt, curiozitatea a devenit 

pasiune, iar apoi prin pasi-

une a ajuns să facă parte din 

lotul naţional şi să arate lu-

mii întregi cât este de bună 

în ceea ce face.

„Pasiunea mea este spor-

tul, mai precis taekwondo. 

L-am descoperit întâmplător 

prin sora mea, am participat 

la un concurs unde am fost 

spectator şi atunci mi-a fost 

stârnit interesul. Astfel am 

vrut şi eu să încerc. Şi din 

încercarea mea am ajuns să 

îmi placă foarte mult şi am 

ajuns să am rezultate destul 

de importante. Cele mai re-

cente au fost în 2017 în 

toamnă Campionatul Mon-

dial din Irlanda, am obţi-

nut titlul de campioană 

mondială alături de echipa 

de luptă şi titlul de vicecam-

pioană la tull individual. 

Tull-ul este descris ca fi ind 

o luptă imaginară cu adver-

sarul. Practic, e o coregra-

fi e formată din anumite miş-

cări specifi ce care alcătu-

iesc fi ecare tull în parte”, 

a explicat Diana Chisăliţă.

Ştefana (17) şi Dania (15) 

Nedelcu sunt două surori 

care împart aceeaşi pasiu-

ne: taekwondo.

Stefana este în clasa a XI-a 

şi practică taekwondo de mai 

bine de zece ani.

„Părinţii au decis să mă 

dea la acest sport fiindcă 

eram foarte fricoasă. Şi 

acum mai sunt, dar mă aju-

tă mult să îmi înfrunt une-

le temeri, să mă lupt cu 

anumite emoţii şi a ajuns 

să îmi placă foarte mult. 

Nu m-am gândit niciodată 

că o să am rezultate. Dar 

am avut. Anul trecut la 

Campionatul European de 

la Sofia am luat locul doi 

la luptă individual şi locul 

întâi la tehnici speciale echi-

pe. La Campionatul Mon-

dial am luat cu echipa de 

luptă locul I şi la fel cu 

echipa de tehnici speciale”, 

povesteşte Ştefania.

Dania a terminat acum 

clasa a VIII-a şi printre pre-

gătiri pentru Evaluarea Na-

ţională, nu a renunţat la 

antrenamente şi a reuşit 

să aducă acasă, la Cluj, 

premii impresionante. Tâ-

năra a ajuns vicecampioa-

nă mondială cu echipa de 

tehnici speciale la Campi-

onatul European din Slo-

venia anul acesta.

„Practic taekwondo de 

zece ani şi am început să 

practic acest sport cu ajuto-

rul surorii mele. Părinţii au 

vrut ca ea să practice un 

sport care să o ajute să nu 

îi mai fie teamă de nimic şi 

trebuia să fiu şi eu la fel ca 

ea”, povesteşte tânăra.

Un sport care te ajută 
să îţi învingi emoţiile

Pe lângă că este un sport 

şi ajută la sănătatea fizi-

că, scopul acestei arte mar-

ţiale este acela de a-i aju-

ta pe cei care îl practică şi 

pe partea de sănătate min-

tală şi emoţională.

„În primul rând te dez-

voltă ca persoană. Fiind o 

artă marţială, te ajută să te 

controlezi, îţi dezvoltă mul-

te calităţi şi de ajută să fi i 

mai răbdător, să înveţi ce es-

te aceea emoţie constructi-

vă. Te ajută să înveţi cum să 

depăşeşti emoţiile. Chiar es-

te ceva esenţial”, explică Di-

ana Chisăliţă.

Greutăţile unor iubitori 
de sport

Cu toate că în clubul din 

care fac parte fetele antrena-

mentele sunt riguroase şi le 

ajută pe toate planurile, exis-

tă şi minusuri. Mai exact, 

sunt aparate care nu există 

în dotarea clubului şi de ca-

re au nevoie pentru campio-

nate. Din fericire, se ajută u-

nii pe alţii, iar în momentul 

în care se face convocarea lo-

tului naţional, se duc toate 

aparatele de care au nevoie.

Cheltuiala este mare, mai 

ales când sunt doi copii în 

familie care practică acest 

sport. Nefiind unul în care 

fanii să fie numeroşi, nici 

sponsorii nu se înghesuie să 

îi susţină. Din fericire au 

sprijinul Ministerului Tine-

retului şi Sportului şi pri-

mesc astfel premii pentru 

rezultate deosebite.

Performanţă pornind 
de jos, în ciuda unui 
public restrâns

Pornind din Cluj, din-

tr-o sală mică unde îşi pe-

trec după-amiezile, aces-

te fete, împreună cu cole-

gii lor, reuşesc an de an 

să facă performanţă. Sunt 

o echipă unită, se susţin 

la competiţii şi se bucură 

unii pentru alţii.

Cu toate astea, sportul pe 

care îl practică are un public 

restrâns, iar aplauze şi susţi-

neri se aud doar din partea  

familiei şi a prietenilor. Iar 

de multe ori, cei din exterior 

interpretează greşit învăţătu-

rile pe care fetele le trag din 

practicarea taekwondo-ului.

„Noi nu atacăm pe cine-

va dacă nu ne atacă ei pri-

mii. E normal să ne apărăm”, 

spune Dania Nedelcu.

„Nu folosim sportul într-un 

mod incorect, agresiv”, o com-

pletează Diana Chisăliţă.

„Practic asta te învaţă 

taekwondo, nu să te baţi în 

viaţa de zi cu zi, ci să îţi 

rezolvi problemele în alt 

mod”, concluzionează Şte-

fana Nedelcu.

Însă pentru fete, acest sport 

este mai mult decât un antre-

nament fi zic, este o artă. Şi 

le-ar plăcea ca şi publicul, a-

tât cel clujean, cât cel din în-

treaga ţară, să înveţe să îi va-

dă drumuseţea.

„Cea mai complexă artă 

marţială, din punctul meu de 

vedere. Sunt mai multe probe, 

te dezvolţi pe mai multe pla-

nuri şi te dezvoltă pe lângă fi -

zic şi psihic, ceea ce e foarte 

important”, a spus Ștefana.

Campionii nevăzuți ai Clujului
O mână de tineri clujeni impresionează lumea cu talentul lor la taekwondo.

Într-o sală mică din Cluj-Napoca, de ani de zile se nasc campioni mondiali la taekwondo

Diana Chisăliţă
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Directorul producătorului 

de automobile Audi, 

Rupert Stadler, a fost reţi-

nut, luni, fi ind suspect în 

cazul manipulării testelor 

privind emisiile de gaze, 

a anunţat grupul 

Volkswagen, relatează 

site-ul agenţiei Dpa.

Săptămâna trecută, locu-

inţa acestuia a fost perchezi-

ţionată pentru dovezi privind 

falsifi carea testelor de emisii 

poluante.

Grupul auto german 

Volkswagen trebuie să achite 

daune de aproape 15 miliarde 

de dolari în Statele Unite ale 

Americii pentru instalarea la 

motoare diesel a unui soft pen-

tru manipularea emisiilor po-

luante. În plus, VW va achita 

o amendă civilă de 1,5 miliar-

de de dolari şi o amendă pe-

nală de 2,8 miliarde de dolari.

În septembrie 2015, 

Volkswagen a anunţat că cir-

ca 11 milioane de autovehicu-

le ale grupului, la nivel mon-

dial, sunt afectate de scanda-

lul emisiilor poluante. Scanda-

lul a izbucnit după ce Agenţia 

americană pentru Protecţia Me-

diului (EPA) a acuzat VW că 

a instalat sisteme speciale pe 

unele autoturisme diesel pen-

tru a evita standardele federa-

le din SUA în materie de emi-

sii, expunând cetăţeni ameri-

cani la gaze poluante.

Constructorul auto german 

a instalat un software special 

în calculatorul de bord al unor 

modele diesel Volkswagen şi 

Audi. Dispozitivul era progra-

mat să activeze un sistem de 

fi ltrare completă a particulelor 

doar în timpul testelor ofi cia-

le pentru emisii. După teste, 

adică în situaţiile generale de 

funcţionare a motorului, dis-

pozitivul dezactiva sistemul 

de fi ltrare a particulelor, sus-

ţine Agenţia americană pentru 

Protecţia Mediului. Potrivit au-

torităţilor americane, 482.000 

de autoturisme cu motoare die-

sel au încălcat standardele fe-

derale americane privind emi-

siile de dioxid de carbon.

Directorul Audi, Rupert Stadler, 
reţinut în cazul falsificării 
testelor de emisii poluante

Cel puţin 20 de persoane 

au fost rănite, duminică, 

într-un atac armat comis 

în orăşelul american 

Trenton, situat în statul 

New Jersey, anunţă autori-

tăţile locale, precizând că 

un suspect a fost împuşcat 

mortal, informează site-ul 

postului CNN.

Principalul suspect, un băr-

bat în vârstă de 33 de ani, a 

fost împuşcat mortal de auto-

rităţi, în timp ce un alt suspect 

a fost reţinut. Poliţia a desco-

perit mai multe arme, a anun-

ţat procuror Angelo Onofri.

„Ar fi  putut fi  cu siguran-

ţă mult mai rău, dat fi ind spa-

ţiul înghesuit şi numărul de 

focuri care au fost trase", a 

adăugat procurorul.

Şaisprezece din victime 

au fost transportate de la spi-

talele din zonă, a anunţat 

Centrul Medical Regional şi 

Centrul Medical St. Francis. 

Printre victime se numără şi 

un băiat de 13 care se afl ă 

în stare critică.

Autorităţile au informat că 

aproximativ 1.000 de oameni 

se afl au în zonă, unde avea 

loc un festival de arte, atunci 

când a avut loc atacul. Intră-

rile de la festival nu erau do-

tate cu detectoare de metale, 

a informat Onofri.

Martorii au declarat că 

incidentul a avut loc în ju-

rul orei 2.45 (ora Români-

ei, 9.45), în timpul festiva-

lului Art All Night, desfăşu-

rat în Trenton.

Atac armat în Statele Unite. 
20 de morți.

Preşedintele francez 

Emmanuel Macron va fi  

primit de Papa Francisc 

în cadrul unei vizite ofi -

ciale la Vatican, a anun-

ţat luni Palatul Elysee, 

relatează AFP.

„În cursul acestei depla-

sări, Preşedintele Republicii 

va fi  primit în audienţă de 

către Sanctitatea Sa, Papa 

Francisc, apoi va discuta cu 

cardinalul secretar de stat, 

Monseniorul Pietro Parolin”, 

a precizat Palatul Elysee 

într-un comunicat.

Emmanuel Macron va fi  de 

asemenea primit la Bazilica 

Sfântul Ioan din Latran, în ca-

drul unei ceremonii.

Vaticanul a indicat la înce-

putul lunii mai că o vizită a 

preşedintelui francez este în 

curs de organizare pentru 

„sfârşitul lui iunie”.

Papa Francisc l-a felicitat 

de Emmanuel Macron pentru 

alegerea sa în funcţia de şef 

al statului francez, în urmă 

cu un an, evocând ''tradiţia 

creştină'' a Franţei, care este 

chemată să apere ''o societa-

te mai dreaptă''.

Emmanuel Macron va fi primit 
de Papa Francisc

Cancelarul austriac 

Sebastian Kurz a cerut 

Germaniei să ofere expli-

caţii privind acuzaţiile 

conform cărora serviciile 

germane de informaţii ar 

fi  spionat miniştri, amba-

sade şi instituţii internaţi-

onale de la Viena, relatea-

ză site-ul Politico.eu.

„Dorinţa noastră este, de-

sigur, să ştim cine a fost mo-

nitorizat, când s-a încheiat su-

pravegherea, şi dacă aceasta 

s-a încheiat cu adevărat”, a 

declarat Kurz, în urma unei 

şedinţe de urgenţă la Viena.

Publicaţiile Der Standard 

şi Profi l au relatat că Serviciul 

Federal de Informaţii al Ger-

maniei (BND) ar fi  intercep-

tat 2.000 de telefoane, mobi-

le şi conturi de mail, pentru 

a monitoriza miniştri, amba-

sade, organizaţii şi instituţii 

islamce, încă din 1999.

Monitorizarea ar fi  vizat am-

basadele Iranului, Rusiei, Co-

reei de Nord, dar şi a Franţei, 

a Israelului şi a Statelor Unite. 

Operaţiunile s-ar fi  încheiat în 

2006, informează agenţia ORF.

„Spionatul statelor priete-

ne nu este doar neobişnuit şi 

nedorit, ci şi inacceptabil”, a 

declarat preşedintele austriac 

Alexander Van der Bellen, ce-

rând Germaniei să clarifi ce sco-

pul colectări de informaţii.

Orice date obţinute în Aus-

tria şi care se afl ă încă în po-

sesia serviciilor de informaţii 

din Germania ar trebui şter-

se, a propus Kurz.

Acuzaţiile au fost făcute 

iniţial în anul 2014, când un 

procuror austriac a demarat 

o investigaţie în acest caz. In-

vestigaţia nu a avut succes, 

însă, din cauza „refuzului Ger-

maniei de a coopera”, a in-

format Kurz.

Potrivit Reuters, cancela-

rul a declarat că Guvernul său 

este în contact cu autorităţile 

germane şi că acestea par dis-

puse să coopereze.

„Suntem încrezători că Ger-

mania este dispusă să clarifi -

ce acuzaţiile şi să creeze trans-

parenţă”, a declarat acesta, 

adăugând că nu existe dovezi 

care să sugereze că spionajul 

a continuat după 2006. Prin-

tre entităţile vizate se mai nu-

mără Agenţia Internaţională de 

Energie Atomică (AIA), Organi-

zaţia Ţărilor Exportatoare de Pe-

trol (OPEC), cât şi câteva minis-

tere, bănci, companii şi agenţii 

de presă precum APA.

Armin Schuster, preşedin-

tele comisiei parlamentare res-

ponsabile cu supravegherea 

serviciilor de informaţii din 

Germania, a declarat, pentru 

grupul de presă Funke, că va 

investiga dacă acuzaţiile sunt 

noi sau reprezintă o continu-

are a celor din 2015, conform 

cărora BND ar fi  ajutat State-

le Unite să îi spioneze pe eu-

ropeni, relatează The New 

York Times.

Serviciile germane de informaţii, acuzate de spionaj

Percepţia cetăţenilor 

români asupra gradului 

de independenţă a siste-

mului judiciar din 

România a scăzut în ulti-

mii doi ani, fi ind sub 

media înregistrată în sta-

tele Uniunii Europene, 

arată date prezentate 

de Direcţia pentru statisti-

că a Comisiei Europene 

(Eurostat).

Potrivit Eurostat, în anul 

2018, 47% dintre cetăţenii ro-

mâni au o percepţie favorabi-

lă asupra independenţei sis-

temului judiciar, în scădere 

faţă de nivelul de 50 la sută 

în 2017 şi 51 la sută în 2016.

Comparativ, gradul de per-

cepţie asupra independenţei 

justiţiei este la media de 56% 

la nivelul celor 28 de ţări ale 

Uniunii Europene în 2018, în 

creştere faţă de 55 la sută în 

2017 şi de 52 la sută în 2016.

În privinţa corupţiei, Euros-

tat prezintă concluziile orga-

nizaţiei Transparency Interna-

tional: România, locul 25 din 

28 în cadrul Uniunii Europene 

privind percepţia gradului de 

corupţie Organizaţia Transpa-

rency International a prezentat 

în februarie raportul anual pri-

vind Indicele de Percepţie a Co-

rupţiei (IPC) la nivel global, 

gradul de corupţie în sectorul 

public fi ind stabilit prin con-

sultarea unor experţi şi oameni 

de afaceri din cele 180 de ţări 

incluse în analiză.

Potrivit clasamentului pe 

anul 2017 privind corupţia 

realizat de Transparency In-

ternational, România se si-

tuează pe locul 59 la nivel 

mondial, având 48 de punc-

te, la fel ca în 2016. Indice-

le Transparency Internatio-

nal foloseşte o scală de la 0 

la 100, în care 0 puncte în-

seamnă un grad extrem de 

ridicat de corupţie, iar 100 

de puncte, lipsa corupţiei. 

„Anul acesta, peste două-tre-

imi din ţările lumii au înre-

gistrat punctaje sub 50, me-

dia fi ind de 43 de puncte. 

Din nefericire, aceste perfor-

manţe slabe nu reprezintă o 

noutate”, observa Transpa-

rency International.

Grecia şi Iordania ocupă 

acelaşi loc cu România în cla-

samentul privind corupţia. La 

nivelul celor 28 de state ale 

Uniunii Europene, România 

se situează pe locul 25 (la e-

galitate cu Grecia), înaintea 

Ungariei (45 de puncte) şi Bul-

gariei (43 de puncte).

A scăzut încrederea cetățenilor 
în independenţa justiţiei
Potrivit Eurostat, în anul 2018, 47% dintre cetăţenii români 
au o percepţie favorabilă asupra independenţei sistemului judiciar.

În anul 2018, 47% dintre cetăţenii români au o percepţie favorabilă asupra independenţei sistemului judiciar
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Creșterea competitivitatii economice a SC TDP LOGISTIC SRL prin achizitionarea 
de utilaje performante  

Beneficiar: SC TDP LOGISTIC SRL 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Autoritatea de Management: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Organismul Intermediar: AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST 
Valoarea totală a proiectului: 1.430.126,52 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile: 894.456,24 lei 
Data începerii proiectului: 30.05.2018 
Data finalizării proiectului: 30.11.2018 
Cod SMIS: 108475 
Obiectivele proiectului  
Obiectivul general îl reprezintă Cresterea competitivitații economice a TDP Logistic pe piața construcțiilor 
Beneficiarul demarează implementarea unei investiții care vizează domeniul construcțiilor, respectiv, lucrările de 
pregătire a terenului, cod CAEN 4312. Prin proiect, Beneficiarul își propune diversificarea activității societății prin 
investiții în utilaje performante, de ultimă generație, ceea ce va determina atingerea obiectivului general. 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost stabilite în corelare cu obiectivul general, prin implementarea proiectului, 
Beneficiarul urmărind Diversificarea activitatii de constructii prin investitii performante în utilaje necesare activității de 
lucrări de pregătire a terenului, precum și Crearea de noi locuri de munca . 
Rezultatele investiției: Ca urmare a implementării proiectului, Beneficiarul va obține următoarele rezultate: 
Achiziționarea de utilaje noi și performante – un excavator și 2 buldoexcavatoare precum și crearea a 5 noi locuri de 
muncă.  
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Prin crearea a cel puțin 5 noi locuri de muncă, proiectul contribuie la 
scăderea șomajului în localitatea respectiv regiunea de implementare și creșterea nivelului de trai cel puțin pentru 
familiile noilor angajați. Utilajele performante vor determina o scădere a impactului negativ asupra mediului 
înconjurător,  creșterea calității serviciilor în domeniul construcțiilor, respectarea principiilor de dezvoltare durabilă.  
 
 

SC TDP LOGISTIC SRL 
Municipiul Cluj-Napoca, Strada CÂMPULUI, Nr. 229 A, Judet Cluj 

Tel. 0744521438, e-mail: tdplogistic@gmail.com 
 

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

 
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 

În cazul în care ai fost pasio-

nat de fotografi e acum câteva 

decenii sau ai primit moşteni-

re un aparat de fotografi at ară-

tos cu fi lm, Instant Magny 35 

îţi permite să-ţi aduci piesa de 

colecţie în actualitate.

Camere foto profesionale 

au existat din totdeauna, iar 

modelele cu fi lm lansate timp 

de câteva decenii sunt mai nu-

meroase şi mai atrăgătoare de-

cât multe modele digitale re-

cente. Tocmai din acest motiv, 

ideea unui grup de ingineri din 

Hong Kong este una foarte in-

teresantă şi utilă. Echipa de la 

NIMN lucrează de mult la acest 

proiect, iar acum caută să ob-

ţină fi nanţare pe Kickstarter 

pentru transformarea concep-

tului din imaginea de mai sus 

într-un produs de serie.

Produsul lor este intitulat 

Instant Magny 35. Se ataşează 

la orice cameră foto de tip ran-

gefi nder care funcţionează în 

mod tradiţional cu un fi lm de 

35mm. Benefi ciul acestui efort 

este că, la fi nal, vei câştiga po-

sibilitatea imprimării de foto-

grafi i Fujifi m Instax Square de 

62 x 62mm. Dacă acel format 

foto îţi este străin, trebuie să-l 

percepi ca fi ind foarte apropi-

at de clasicele Polaroid.

Instant Magny 35 este for-

mat dintr-un corp care înlocu-

ieşte spatele cu fi lm al camerei 

tale foto. Imaginea preluată din 

obiectiv este proiectată printr-un 

sistem de oglinzi pe hârtia foto-

grafi că de la Fujifi lm, iar după 

câteva momente ajunge să fi e 

listată. Experienţa efectivă este 

foarte apropiată de cea a utili-

zării unui Polaroid, iar preţul nu 

este neapărat exagerat, mai ales 

dacă ai o cameră şi un set de 

lentile pe care ar fi  păcat să nu 

le scoţi de la naftalină.

Acest gadget are o diafragmă 

maximă efectivă de f/4 şi utili-

zează patru baterii AAA pentru 

a-şi îndeplini scopul. Printr-un 

ecran micuţ LED vezi câte foto-

grafi i ai listat şi câte mai ai în 

pachet.  (playtech.ro)

Vechea ta cameră cu film 
se poate transforma în Polaroid, 
cu un gadget simplu

Google va lansa la Universitatea 
Tehnică Cluj-Napoca un atelier 
digital pentru programatori
În cadrul noului hub, vor 

avea loc şi traininguri 

pentru studenţi pe dezvol-

tarea aplicaţiilor mobile. 

Compania Google va lan-

sa la Universitatea Tehni-

că Cluj-Napoca (UTCN) un 

atelier digital pentru pro-

gramatori, un hub tehnic 

care are scopul de a-i aju-

ta pe studenţi să îşi înfiin-

ţeze start-up-uri tech şi să 

le dezvolte.

Marketing Manager Go-

ogle România, Dan Oros, a 

declarat, luni, la o manifes-

tare organizată la UTCN că, 

în cadrul noului hub, vor 

avea loc şi traininguri pen-

tru studenţi pe dezvoltarea 

aplicaţiilor mobile şi aloca-

rea de suport şi mentorat 

pentru cei care doresc să ai-

bă acces la anumite tehno-

logii, potrivit Mediafax. 

România ocupă ultimul 

loc în UE la folosirea inter-

netului şi la digitalizare, po-

trivit unui raport al Comisi-

ei Europene pe 2017. 

Câteva modifi cări majore 

la Android P, câteva 

nesemnifi cative la iOS 12. 

O caracteristică e însă 

prezentă la ambele. Şi e o 

minciună.

Google va lansa în toamnă 

Android P cu opţiunea Wind 

Down. Apple va lansa tot în 

toamnă, cu un nou iPhone, iOS 

12 cu opţiunea Screen Time. 

Ambele îţi arată cât timp pe-

treci în tot felul de aplicaţii şi 

îţi oferă câteva pârghii să opreşti 

„dependenţa” ta de telefon.

Opţiunea nu-i o noutate 

pentru niciunul dintre aceste 

sisteme de operare. Puteai ape-

la la tot felul de aplicaţii sau 

opţiuni ca să îţi auto-limitezi 

tu timpul petrecut pe telefon. 

Ba chiar OnePlus oferea pe 

modelul din 2017 opţiunea de-a 

face ecranul alb-negru, ca să 

nu te mai atragă culorile.

Apple încearcă să te ajute 

să stai mai puţin timp pe te-

lefon. Astfel, îţi oferă o serie 

de statistici legate de modul 

în care îţi foloseşti telefonul. 

La fi nal de săptămână, te bu-

curi de un raport care îţi ara-

tă cum îţi foloseşti telefonul. 

Aşa vei afl a aplicaţiile care îţi 

consumă cel mai mult timp. 

În plus, vei putea să-ţi defi -

neşti nişte limite pentru utili-

zarea anumitor aplicaţii. Da-

că ai optat pentru două ore 

de Facebook pe săptămână, 

la expirarea termenului, apli-

caţia nu va mai putea fi  rula-

tă. Sigur, poţi anula mesajul 

şi intri direct în Facebook.

Google propune Wind Down, 

funcţia concepută să te facă să 

laşi telefonul deoparte şi să te 

„întorci” în lumea reală. Poate 

fi  setată să se activeze la o anu-

mită oră. Când vine acel mo-

ment, funcţia începe să schim-

be fundalul ecranului în nuan-

ţe de gri, făcând afi şajul tot mai 

greu de descifrat. implicit, nu 

mai eşti atras de culori.

Da, Android P cu Wind Down 

va veni la pachet cu tot felul de 

statistici şi cu aceeaşi posibili-

tate de-a opri anumite aplicaţii 

când ţi-ai terminat timpul (pe 

care tu însuţi ţi l-ai alocat).

Pe scurt, ambele companii 

încearcă să te ajute să îţi opreşti 

pornirea de-a sta doar cu tele-

fonul în mână. Poate că am de-

venit, în mai puţin de un de-

ceniu, dependenţi de telefon. 

Contra acestei tendinţe „luptă” 

cele două companii. Dincolo 

de gestul lor nobil, acesta are 

un precedent.

Ce fac Google şi Apple se 

aseamănă un pic prea mult cu 

discursul companiilor petroli-

ere care spun că vor să prote-

jeze planeta. De asemenea, e 

similar discursului companii-

lor producătoare de tutun ca-

re „visează” la un viitor fără 

fumat. Toţi aceştia, şi mulţi al-

ţii care „instigă” la moderaţie 

sunt dealerii produselor pe ca-

re le vând. Dealerul nu poate 

fi  niciodată salvatorul.

Astfel, din octombrie, mul-

ţi utilizatori vor începe să folo-

sească Android P şi iOS 12. 

Te-ai aştepta ca folosirea „acer-

bă” a telefonului să scadă. E 

foarte puţin probabil. Statisti-

cile sunt interesante, te poţi ui-

ta peste ele la fi nal de zi sau 

săptămână, dar, în esenţă, sunt 

doar date pe care dacă nu le 

foloseşti sunt inutile.

Cum te vor minți Google 
și Apple în 2018 că îți vor binele
În mai puţin de-o lună, Google şi Apple şi-au prezentat noile sisteme de operare. 

România apare din nou 

într-un top care nu ne 

onorează. Banca 

Mondială a realizat un 

raport în care măsoară 

incluziunea financiară, 

iar datele ne arată că 

România este încă anal-

fabetă din punct de 

vedere economic.

Serviciile financiare şi 

digitalizarea pot ajuta ca 

persoanele să scape de să-

răcie prin facilitarea la in-

vestiţii în sănătate, educa-

ţie sau afaceri.

De asemenea, servici-

ile financiare pot ajuta fa-

miliile în cazuri de urgen-

ţă cum ar fi pierderea unui 

loc de muncă. Totuşi, foar-

te mulţi oameni de pe 

glob, inclusiv românii, în-

că se bazează pe cash 

pentru a supravieţui.

Un nou raport Global Fin-

dex realizat de Banca Mon-

dială arată faptul că 42% 

din populaţia adultă din Ro-

mânia este nebancarizată. 

Astfel, România este cam-

pionată în regiune la pro-

centajului populaţiei care îşi 

iau salariile în plic. În plus, 

o treime dintre pensionarii 

români îşi încasează pensia 

cash. În acest clasament ne 

sunt alături ţări precum 

Rwanda, Paraguay, Panama, 

Moldova sau Nepal.

La nivel mondial, 69% 

din populaţia globului au un 

cont bancar, în creştere de 

la 62% cât era în 2014 şi de 

la 51% cât era în 2011. To-

tuşi, diferenţele dintre băr-

baţi şi femei continuă să fi e 

la fel de mari ca şi în anii 

trecuţi, scrie playtech.ro.

La nivel global, 65% din-

tre femei au acces la un 

cont bancar, în timp ce, în 

cazul bărbaţilor, procentul 

este de 72%. Această dife-

renţă de 7% rămâne ne-

schimbată din 2011. Printre 

ţările în care toţi adulţi au 

un cont bancar se numără: 

Danemarca, Finlanda, Olan-

da, Norvegia şi Suedia.

România, analfabetă economic: 
câți români iau banii în plic
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (6.7)

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

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 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.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cartierul 
Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat complect, centrală proprie, 
zonă liniștită, ocupabil din 
01.07.2018. Exclus agenţii. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

SERVICII

¤ 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.

¤ Firmă de construcții, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informații suplimentare 
la tel. 0758-636484. (2.6)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
vopsesc în ulei, repar șpaleți, pla-
chez în polistiren, trag glet.. Ofer 
calitate, seriozitate maximă, 
punctualitate. Cei interesați mă 
pot contacta la 0759-101504. 
(2.7)

¤ Expert contabil autorizat, țin 
evidență contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0744-501252. (2.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (2.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcție 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane în-
chise, acte, la preț intră garaj 
spațios, care se poate transforma 
în locuință, loc de parcare 13 mp, 
întabulat, cart. Zorilor. Se acceptă 
intermediari doar cu împuternici-
re notarială, preț 130000 euro. 
Tel. 0771-136002. (2.7)

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 

funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

¤ Vând WV POLO, an fabricație 
2002, motor 1,4, benzină, stare 
perfectă de funcționare, necesită 
mici reparații la caroserie. 
Informații suplimentare la telefon 
0758-051260. (2.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru 
informații sunați la tel. 0744-
653097. (2.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preț 80 RON. 
Informații suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0743-709114. (2.7)

¤ Vând ceasuri de mână 
bărbătești ”Doxa”, 
”Poljot”,”Pobeda”,”Raketa”, origi-
nal, toate în stare foarte bună și 
6 buc colecție de ceasuri de buzu-
nar de epocă cu lanțuri și cutie. 
Sunați la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preț 250 RON. Sunați la te-
lefon 0735-176040. (2.7)

¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”,  “Zorky 5”, ”FED2 - Sme-
na“, în perfectă stare de 
funcționare. Inf. la tel. 0759-
020427. (2.7)

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcționare. Preț 
negociabil. Informații suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (2.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informații suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preț 80 RON: Pen-
tru informații sunați la nr. de tel. 
0742-827432. (2.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informații suplimentare la tel. 
0743-709114. (2.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preț 300 
RON. Pentru informații supli-
mentare sunați la tel. 0758-
568676. (2.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 0735-176040. 
(2.7)

MOBILIER

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

¤ Vând canapea extensibilă, nouă, 
culoare piersică, cuvertură vernil, în 
stare excelentă, preţ 350 RON, ne-
gociabil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0744-440658. (6.7)

TELEFOANE

¤ Ofertă! Vând MOTOROLA MOTO 
E4 Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 13 
MP, 3 GB RAM, 5000 mAh (l-am 
primit cadou), preţ 600 RON. Pen-
tru alte informaţii sunaţi la tel. 
0741-455348. (11.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (4.20)

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

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

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

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

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (4.20)

DIVERSE

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

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

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

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

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi  lemn de hai-
ne, încălțămite, și multe alte lu-
cruri. Sunați la tel. 0773-
756130. (2.7)

¤ Vând materiale pentru 
croșetat, reviste de modă și  pen-
tru croșetat , pețuri negociabile. 
Pentru informații sunați la tel. 
0735-176040. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și țuică de 
prune, din stoc, preț 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunați la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 0759-
020427. (2.7)

¤ Vând borcane de tot felul,  dife-
rite dimensiuni.  Aștept telefoane 
la  0735-176040. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preț negociabil. Pentru informații 
suplimentare sunați la tel. 0741-
100529. (2.7)

¤ Vând coleție de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilo-
uri noi, pixuri. Tel. 0759-020427. 
(2.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniță din 
piele. Tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând fețe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preț negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preț 
negociabil. Inf. la telefon 0264-
591965. (2.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou.  Sunați 
la telefon 0264-541633. (2.7)

COLECȚIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcționare, colecție deceasuri de 
buzunare cu lanț de epocă și pa-
noplie pentru expus ceasurile. 
Informații la tel. 0759-020427. 
(2.7)

PIERDERI

¤ În vederea închiderii societății 
comerciale declar pierdut certifi cat 
constatator al S.C. ART DELIS SRL-
D, C.U.I. 30729835, J12/2636/ 
01.10.2012. Se declară nul.

ACORD DE MEDIU

KAUFLAND ROMÂNIA SCS, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul "AMENAJARE 
PARCARE AUTOTURISME", în comuna Mihai Viteazu, sat 
Mihai Viteazu nr. 1408, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni-joi între 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00, 
și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro/.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00, în termen de 
5 zile de la publicarea anunțului în ziar.
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¤  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

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Studio mondial

14:00 Telejurnal

14:30 Studio mondial

14:50 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018

15:00 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018: 

Columbia - Japonia

17:00 Telejurnal

17:20 Studio mondial

17:50 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018

18:00 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018: 

Polonia - Senegal

20:00 Telejurnal

20:50 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018

21:00 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018: Rusia - 

Egipt

23:05 Studio mondial

23:40 Pariu Mondial

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuțite

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 Karate Kid

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:00 Focus din inima 

României

13:30 Teleshopping

14:00 Zestrea domniței Ralu

16:00 Capri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Soldatul universal: 

Camarazi de arme

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 

României

23:45 Zestrea domniței Ralu

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 Cine-i Chefu'?

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Știri

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

AFC Astra Giurgiu – FC 

Voluntari

15:30 Teleshopping

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FCSB - FC CFR Cluj

18:30 Liga Magazin

19:30 Știri

20:00 Studio Sports Festival 

Cluj - Fotbal

22:00 Fotbal: Generația de 

Aur – Barca Legends

LICITAȚIE PUBLICĂ

l.Informaţii generale privind vânzatorul, în special 
denumirea, codul fi scal, adresa, numarul de telefon, telefax 
si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul 
Turda, cod fi scal 4378930, Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 
28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro 

2.Informatii generale privind obiectul vanzarii, in special 
descrierea si identifi carea bunului care urmeaza sa fi e 
vandut: Structura autoportanta din profi le de otel laminat, 
grosime de 3 mm, prevazuta la colturi cu elemente de colt 
conform standardelor ISO. Cadrul superior este prevazut 
cu jgeaburi de colectare a apelor pluviale care sunt conduse 
prin stalpi. Structura metalica are 0 lungime de 6055 mm, 
latime 2450 mm, inaltime 2590 mm, inaltime interioara 
2350 mm. , proprietate privata a municipiului Turda. 

3.Informatii privind documentaţia de vânzare:

3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei 
de vanzare: Formularea si inregistrarea unei solicitari scrise 
la Primaria Municipiului Turda. 

3.2.Denumirea si adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul vanzatorului de la care se poate obtine un 
exemplar din documentatia de vanzare: Primaria Municipiului 
Turda, Serviciul Administratie publica locala.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui 
exemplar: Achitarea sumei de 100 lei la Casieria Primariei 
Municipiului Turda.

3.4. Data limita pentru solicitarea clarifi carilor:29.06.2018 

4.Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2018 
ora 15.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria 
Municipiului Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, 
cam. 15.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 
1 exemplar original si 1 exemplar copie.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor:03.07.2018,ora 15.00 sediul Primariei 
Municipiului Turda. 

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, si/sau adresa 
de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor 
aparute si termenele pentru sesizarea instantei:Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
0264-596110, www.tribunalulcluj.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

l.Informaţii generale privind concedentul, in special 
denumirea, codul fi scal, adresa, numarul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul 
Turda, cod fi scal 4378930, Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 
28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro

2.Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special 
descrierea și identifi carea bunului care urmeaza sa fi e 
concesionat: Imobil teren in suprafata de 345 mp, situat in 
intravilanul municipiului Turda, jud. Cluj, str. Caisului fn, inscris 
in cf 51977 Turda (cf vechi 5603 Turda) nr. Top. 
4234/1/2/1/1/1/25, proprietate privata a municipiului Turda.

3. Informatii privind documentaţia de atribuire:

3.1.Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Formularea sj inregistrarea unei solicitari scrise 
la Primaria Municipiului Turda.

3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Primaria Municipiului 
Turda, Serviciul Administratie publica locala.

3.3. Costul și condiţiile de plata pentru obţinerea unui 
exemplar: Achitarea sumei de 100 lei la Casieria Primariei 
Municipiului Turda.

3.4. Data limita pentru solicitarea clarifi carilor:29.06.2018

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2018 
ora 15.00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului 
Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, cam. 15.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 
1 exemplar original si 1 exemplar copie.

5.Data și locul la care se va desfașura ședinţa publica de 
deschidere a ofertelor:03.07.2018,ora 15.00 sediul Primariei 
Municipiului Turda.

6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, si/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente in soluţionarea litigiilor 
apărute si termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
0264-596110, www.tribunalulcluj.ro
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Fotbal american: 
Bucharest Rebels şi Cluj 
Crusaders, în finala 
Campionatului Naţional
Finala Campionatului Naţional de 
Fotbal American va opune echipele 
Bucharest Rebels și Cluj Crusaders, 
după victoriile obţinute de acestea 
în semifi nale. Bucharest Rebels s-a 
califi cat în ultimul act, după ce a 
surclasat-o pe Timișoara 89ers cu 
scorul de 48-0, în Complexul 
Sportiv Ion Ţiriac din Capitală. 
Duminică, în doua semifi nală, Cluj 
Crusaders a trecut de Bucharest 
Warriors cu 43-28, în Parcul Sportiv 
Universitar ''Iuliu Haţieganu'' din 
Cluj-Napoca. Bucharest Warriors a-
re două titluri de campioană (2010, 
2011), Cluj Crusaders a câștigat trei 
titluri (2012, 2013, 2017), iar 
Bucharest Rebels are trei titluri 
(2014, 2015, 2016). În sezonul re-
gulat, Crusaders a dispus cu 34-8 
de Rebels, chiar la București. Cele 
două echipe și-au disputat trei fi na-
le, Crusaders învingând în 2012 
(20-7), iar Rebels în 2015 (2-0) și 
2016 (46-18). Finalele 
Campionatului Naţional de Fotbal 
American se vor desfășura, sub de-
numirea de RoBowl IX, pe stadio-
nul ''Mircea Chivu'' din Reșiţa, în 
data de 30 iunie, fi nala mică fi ind 
programată de la ora 11,00, iar 
meciul pentru titlu de la ora 17,00.

Doliu în fotbalul 
românesc! Un jucător 
care a trecut pe la ”U” 
Cluj şi CFR Cluj a murit
Este doliu în fotbalul românesc! Un 
fost căpitan din prima divizie a înce-
tat din viaţă după o boală teribilă. 
Gheorghe Hurloi, fostul căpitan și 
fundaș al Gloriei Bistriţa, a încetat 
din viaţă la vârsta de 62 de ani din 
cauza unei tumori pe care o avea la 
fi cat. Gheorghe Hurloi s-a născut pe 
24 octombrie 1955 și a început fot-
balul la Mintiu Gherlii. A fost ales 
apoi în cadrul unei selecţii la U Cluj, 
iar la vârsta de 18 ani a jucat într-un 
meci al clujenilor în faţa lui FC Argeș 
când s-a făcut remarcat, anunţă fa-
natik.ro. A jucat de-a lungul carierei 
sale la U Cluj (1970 – 1977 și 1979 
– 1980), CFR Cluj (1977 – 1979) și 
Gloria Bistriţa (1980 – 1989). După 
ce și-a pus ghetele în cui, Hurloi a 
rămas în iarbă și a antrenat tineret 
Gloria Bistriţa, Mecanica Bistriţa, 
Mureșul Topliţa, Unirea Dej, Lacul 
Ursu Sovata, Vișinul Șieu 
Măgheruș, Victoria Bistriţa, Gloria 
2, Academia de Fotbal Gloria și 
echipe de juniori ale Gloriei Bistriţa.

Halep rămâne 
pe prima poziţie
Simona Halep a intrat în cea de-a 
33-a săptămână în fruntea WTA, 
poziţie consolidată după victoria de 
la Roland Garros. Jucătoarea din 
Constanţa va fi  prima și săptămâna 
viitoare, indiferent ce se întâmplă la 
turneul de la Birmingham, acolo 
unde participă locurile 3, 5, 7 și 8 
WTA, adică Muguruza, Svitolina, 
Pliskova și Kvitova. Singura modfi -
care care se poate realiza după a-
ceastă săptămână este trecerea 
Garbinei Muguruza pe poziţia se-
cundă, în locul Carolinei Wozniacki. 
1. Simona Halep 7.970, 2. Caroline 
Wozniacki 6.745, 3. Garbine 
Muguruza 6.550, merge la 
Birmingham și poate face maxi-
mum 6.835 puncte, 4. Sloane 
Steohens 5.463. Pentru Simona 
Halep urmează turneele pe iarbă, 
iar primul la care va participa este 
cel de la Eastbourne.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a anunţat pe 

site-ul ofi cial, că le-a pre-

lungit contractele funda-

şului central Andrei 

Mureşan şi portarului 

Cosmin Vâtcă, dar, în ace-

laşi timp, a renunţat la 

serviciile fundaşului stân-

ga Alexandru Vlad.

„Îi mulţumim lui Andrei 

pentru aportul adus la câşti-

garea titlului de campioană şi 

îi dorim multă baftă în conti-

nuare în tricoul „alb-vişiniu”. 

Andrei Mureşan (32 de ani) 

a bifat 28 de meciuri în sezo-

nul 2017-2018 la CFR Cluj şi 

a marcat un gol”,se arată pe 

site-ul citat.

„Îi mulţumim lui Cosmin 

pentru aportul adus la câşti-

garea titlului de campioană şi 

îi dorim multă baftă în conti-

nuare în tricoul „alb-vişiniu”! 

Cosmin Vâtcă a bifat 10 me-

ciuri în sezonul 2017/2018 la 

CFR Cluj, iar în 7 din cele 10 

partide nu a primit niciun 

gol.”, mai scrie pe site-ul cam-

pioanei.

În schimb, Alexandru Vlad, 

în vârstă de 28 de ani, a evo-

luat doar în 4 partide pentru 

gruparea ardeleană în sezo-

nul recent încheiat. „Clubul 

CFR 1907 Cluj şi jucătorul Ale-

xandru Vlad au încetat de co-

mun acord relaţiile contractu-

ale. Îi mulţumim lui Alex pen-

tru profesionalismul de care 

a dat dovadă şi îi dorim mul-

tă baftă în carieră”, informea-

ză gruparea clujeană.

Edi Iordănescu a fost pre-

zentat miercuri în funcţia de 

antrenor principal la CFR Cluj, 

iar joi făcut cunoştinţă cu no-

ii săi jucători, la reunire. Doi 

dintre ei au şanse minime să 

continue în Gruia: Kevin Bo-

li e ca şi plecat în China, la 

noul club al lui Dan Petrescu, 

iar Ciprian Deac este în aştep-

tarea unui răspuns pozitiv, tot 

de acolo. Un mare semn de 

întrebare este în dreptul lui 

Cristian Manea, căruia i-a ex-

pirat împrumutul de la Apollon 

Limassol, dar campioana Ro-

mâniei negociază pentru a-l 

păstra în continuare.

Clujenii vor juca 26 iunie 

un meci amical cu Sepsi Sf. 

Gheorghe.

3 mutări anunţate de CFR Cluj pentru noul sezon
DE PE SITE-UL 
OFICIAL AL 
FORMAȚIEI CFR CLUJ

 „Îi mulțumim 
lui Cosmin pentru 
aportul adus la 
câștigarea titlului 
de campioană 
și îi dorim multă 
baftă în 
continuare 
în tricoul „alb-
vișiniu”! Cosmin 
Vâtcă a bifat 10 
meciuri în 
sezonul 
2017/2018 la 
CFR Cluj, iar în 
7 din cele 10 
partide nu a 
primit niciun 
gol “

Albert Ferrer a jucat 5 ani 

şi la Chelsea.

Întrebat despre cei mai 

buni jucătorii din Generaţia 

de aur, el a declarat: „Mă pu-

neţi în mare încurcătură. Toţi 

sunt top player, aţi avut o ge-

neraţie fantastică. Pe Hagi 

l-am avut şi coleg, şi adver-

sar, fabulos fotbalist. Popes-

cu era „the boss”. Iar Petres-

cu era fantastic, genul de fun-

daş excelent cu mingea la pi-

cior. Ca să vă răspund, to-

tuşi, la întrebare, Hagi a fost 

un Messi al timpurilor”.

„Hagi are genă 
de brazilian”

„Hagi are genă de brazili-

an. Ne-am simţit bine în Ro-

mânia, am fost impresionaţi 

de atmosferă şi de căldura tri-

bunelor, sperăm să ne mai în-

toarcem” a declarat Sonny An-

dersson, atacant Barcelona Le-

gends. „Hagi a fost un fotba-

list unic. Ne-am bucurat să ne 

revedem atâţia prieteni români. 

Un salut deosebit lui Popescu, 

fostul nostru căpitan” a decla-

rat Miguel Angel Nadal, fun-

daş Barcelona Legends.

Iordănescu nu a fost 
prezent la evneiment

Anghel Iordănescu, antre-

norul Generaţiei de Aur din anii 

'90, n-a fost la eveniment, s-a 

îndepărtat de foştii jucători.

„Am înţeles că s-a supărat 

pe mine, dar au decis băieţii 

ca eu să fi u numit în această 

funcţie onorifi că, de antrenor 

al Generaţiei de Aur”, a co-

mentat Piţurcă.

„Generalul” s-a îndepărtat 

de foştii mari fotbalişti fi ind-

că nu i-a susţinut în confrun-

tarea cu Răzvan Burleanu.

Ca fapt divers, „Generaţia” 

a jucat în tricouri galbene la 

Cluj, dar cu sigla veche a FRF, 

cu care au evoluat pe piept în 

anii '90, nu cu cea de acum, 

a federaţiei lui Burleanu!

„A fost un moment de bu-

curie pentru întreaga ţara ro-

mânească. M-am supărat pu-

ţin că am pierdut. La şedinţa 

tehnică, a sunat un telefon în 

cabină, ne-am amuzat, fi indcă 

unul dintre jucători a spus: „Da-

că-ţi suna când eram fotbalişti, 

te mânca nea Piţi, rămâneai şi 

fără el, îţi luai şi amendă” a de-

clarat Victor Piţurcă, antrenor 

Generaţia de Aur.

Generaţia de Aur: Gheor-

ghe Hagi, Gheorghe Popescu, 

Bogdan Stelea, Florin Prunea, 

Ionuţ Lupescu, Cristi Chivu, 

Gheorghe Mihali, Miodrag Be-

lodedici, Ioan Sabău, Iosif Ro-

tariu, Ilie Dumitrescu, Ionel 

Ganea, Adrian Ilie, Tibor 

Selymes, Dorinel Munteanu, 

Constantin Gâlcă, Basarab Pan-

duru sau Florin Răducioiu.

Legendele Barcelonei: Ar-

nau, Jesús Angoy, Jose Edmíl-

son, Gheorghe Hagi, Gheor-

ghe Popescu, Sonny Ander-

son, Andoni Goikoetxea, 

Frédéric Déhu, Sánchez Jara, 

Juliano Belletti, Julio Salinas, 

Miquel Àngel Nadal, Lluís Car-

reras, Éric Abidal, Oscar 

Arpón, Patrick Andersson, 

Juan Carlos

Reverenţa antrenorului Barcelona Legends: 
„Hagi a fost un Messi al timpurilor mele”
Albert „Chapi” Ferrer, acum 48 de ani, antrenorul legendelor Barcelonei la Cluj, 
şi-a legat viaţa de catalani, cu care a luat 14 trofee, inclusiv Champions League.

Meciul dintre Legendele Barcelonei şi Generaţia de Aur s-a terminat 2-0

 MIGUEL ANGEL NADAL | fundaș Barcelona 
Legends

 „Hagi are genă de brazilian. Ne-am simţit bine în 
România, am fost impresionaţi de atmosferă şi 
de căldura tribunelor, sperăm să ne mai 
întoarcem" a declarat Sonny Andersson, atacant 
Barcelona Legends. "Hagi a fost un fotbalist unic. 
Ne-am bucurat să ne revedem atâţia prieteni 
români. Un salut deosebit lui Popescu, fostul 
nostru căpitan “
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