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ACTUALITATE

Sistemul de alertare 
RO-ALERT va fi testat 
astăzi în Cluj
Sistemul este testat la nivel naţional, până 
în data de 27 septembrie 2018.  Pagina 3

SOCIAL

Floreşti sau Cluj?
De ce au ales peste 7 mii de oameni să se mu-
te în „dormitorul de lângă Cluj”?  Pagina 7

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

O nouă campanie care promovează reînnoirea clasei politice se desfăşoară în această perioadă la Cluj: „Oameni noi 
în politică”. Iniţiatorii vor desfăşura în weekend, pe Bulevardul Eroilor, o acţiune de colectare de semnături. Pagina 4

ACTUALITATE

Poliţiştii au prins trei traficanţi 
de droguri şi le-au confiscat marfa

EDUCAȚIE

Weekend lung pentru liceeni, la UBB

În urma unor percheziţii, po-
liţiştii au descoperit aproximativ 
20 de grame de substanţe psiho-
active, telefoane mobile, un cân-
tar şi instrumente de consum.

La data de 19 septembrie a.c., 
poliţiştii Brigăzii de Combatere 
a Criminalităţii Organizate 
Cluj-Napoca, sub coordonarea 
procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. 
Cluj, au efectuat 4 percheziţii 
domiciliare la locuinţele a 3 per-
soane, cu vârste între 24 şi 39 
de ani, din Cluj-Napoca şi Câm-
pia Turzii, judeţul Cluj.

Cei în cauză sunt bănuiţi că 
ar fi  procurat, pus în vânzare, 

comercializat şi oferit pentru 
consum substanţe susceptibile 
a produce efecte psihoactive.

În urma percheziţiilor domi-
ciliare, poliţiştii au descoperit 
aproximativ 20 de grame de sub-
stanţe psihoactive, mai multe 
pungi tip zyp-lock goale, 2 cân-
tare, un grinder, laptopuri şi te-
lefoane mobile.

Au fost puse în executare 2 
mandate de aducere şi vor fi  au-
diate în calitate de martor mai 
multe persoane.

Activităţile au benefi ciat şi de 
sprijinul luptătorilor Serviciului 
pentru Acţiuni Speciale Cluj.

Peste 250 de elevi din mai 
multe judeţe ale Transilvaniei 
vor putea experimenta viaţa de 
student la Universitatea Ba-
beş-Bolyai în cadrul Week-
end-ului lung pentru liceeni or-
ganizat în perioada 20-23 sep-
tembrie 2018.

Programul le este destinat li-
ceenilor cu rezultate bune la în-
văţătură şi are menirea de a le 
oferi acestora un prim contact 
cu mediul universitar, cu viaţa 
de student, dar şi cu oferta edu-
caţională a UBB.

„În cadrul acestui program 
ne dorim să le oferim o mostră 
de “student la UBB” în special 
elevilor din mediul rural”, afi r-

mă iniţiatorii programului. Li-
ceenii participanţi vor fi  cazaţi 
într-unul dintre căminele Uni-
versităţii Babeş-Bolyai şi vor 
participa la cursuri şi seminarii 
interactive susţinute de cadrele 
didactice ale UBB.

Weekend-ul lung pentru lice-
eni face parte dintr-o serie de ac-
tivităţi educative şi interactive de-
dicate elevilor şi organizate, în 
perioada septembrie–noiembrie 
2018, în cadrul proiectului intitu-
lat „Optimizarea accesului şi in-
tegrării tinerilor în mediul acade-
mic şi pe piaţa muncii–Succe-
sUBB, fi nanţat din Fondul de Dez-
voltare Instituţională destinat u-
niversităţilor de stat – FDI 2018”.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Soluţia în anvelope
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Sute de accidente, 
zeci de morți în Cluj 
Statistici sumbre din cauza inconştienţei la volan!
Neatenție, consum de alcool, neadaptare la condițiile de drum, toate acestea 
sunt cauzele numeroaselor accidente care au loc anual în județul Cluj. Pagina 3 

Clujenii vor oameni noi în politică

Fostul preot Cristian Pomohaci, CONDAMNAT!
Ce a făcut și ce pedeapsă a primit?
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BĂIŞOARA° Soare

Minori prinşi de poliţişti 
la furat de telefoane

Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca au identificat trei tineri în 
scurt timp de la comiterea unei tâlhării.
La data de 18 septembrie a.c., în jurul 
orei 21.40, poliţiștii au fost sesizaţi cu 
privire la faptul că unui minor în vârstă 
de 13 ani, din Cluj-Napoca, în timp ce se 
afla pe strada Fabricii, i-a fost sustras 

prin violenţă un telefon mobil de către 
persoane necunoscute.
„În urma celor reclamate, poliţiștii s-au 
mobilizat rapid, iar în circa 30 de minute 
de la sesizare au fost identificaţi cei bă-
nuiţi de comiterea faptei, stabilindu-se 
că este vorba despre trei tineri, cu vârste 
cuprinse între 13 și 15 ani, din 
Cluj-Napoca și Baciu.
De asemenea, în urma identificării celor 
trei, a fost recuperat și telefonul mobil 
sustras”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
În cauză se continuă cercetările sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de tâlhărie 
calificată, faptă prevăzută și pedepsită 
de Codul penal.

O maşină a luat foc 
pe o stradă din Turda
O mașină a luat foc marţi seara pe stra-
da Barbu Lăutaru din Turda. Pompierii 
au fost chemaţi să intervină de urgenţă.
Potrivit turdanews.ro, a fost vorba des-
pre un Audi parcat pe carosabil. Focul a 
izbucnit de la compartimentul motor dar 

a fost stins în scurt timp. Cel mai proba-
bil a fost vorba despre un scurtcircuit 
electric. Nu s-au semnalat victime.

Intervenţie dificilă 
a pompierilor turdeni
Pompierii turdeni alături de ISU Alba au 
intervenit marţi prin colegii lor de la 
Câmpeni pentru lichidarea unui incendiu 
la Poșaga de Sus.
Potrivit turdanews.ro, au ars mai multe 
anexe gospodărești, o șură, un adăpost 
de animale și furaje. Totul se pare că a 
pornit din vina proprietarului. Focul s-a 
extins și la locuinţa din vecinătate.
Flăcările au mistuit două adăposturi de 
animale și o bucătărie de vară, toate 
construite din lemn, după ce proprietarul 
a vrut să ardă un cuib de viespi.
În urma incendiului nu au fost înregistra-
te victime.
Intervenţia a fost foarte dificilă din cauza 
distanţei foarte mari faţă de subunităţile 
de intervenţie, drumului greu accesibil și 
lipsei surselor de apă.

Pe scurt

Fostul preot Cristian 

Pomohaci a încheiat 

miercuri cu procurorii 

Parchetului General 

un acord de recunoaşte-

re a vinovăţiei, el accep-

tând să primească 

din partea instanţei 

o condamnare de 1 an 

închisoare cu suspenda-

re pentru săvârşirea 

infracţiunii de evaziune 

fiscală şi să presteze 90 

de zile muncă în folosul 

comunităţii.

„În cursul zilei de ieri, 

procurori ai Secţiei de ur-

mărire penală şi criminalis-

tică din cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie au finali-

zat cercetările şi, în confor-

mitate cu dispoziţiile art. 

478 – 484 din Codul de pro-

cedură penală, au semnat 

un acord de recunoaştere a 

vinovăţiei cu inculpatul Po-

mohaci Cristian Dorin având 

ca obiect recunoaşterea co-

miterii faptei şi acceptarea 

încadrării juridice pentru 

care a fost pusă în mişcare 

acţiunea penală, respectiv 

săvârşirea infracţiunii de 

evaziune fiscală în formă 

continuată, prev. de art. 9 

alin. 1 lit. a din Legea nr. 

241/2005, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 din Codul penal 

(11 acte materiale)”, se ara-

tă într-un comunicat al Par-

chetului General.

Procurorii susţin că, în pe-

rioada ianuarie 2012 – oc-

tombrie 2017, sustrăgându-se 

de la îndeplinirea obligaţii-

lor fi scale prevăzute de Co-

dul fi scal, Pomohaci a decla-

rat la organul fi scal teritori-

al venituri obţinute din ce-

darea folosinţei bunurilor 

imobile afl ate în proprieta-

tea sa mai mici decât cele 

obţinute în realitate, suma 

nedeclarată ridicându-se la 

684.487 lei (echivalentul a 

152.883 euro), aferentă unui 

număr de 11 imobile, cau-

zând un prejudiciu bugetu-

lui general consolidat al sta-

tului în sumă totală de 

136.572 lei (din care suma 

de 114.687 lei reprezintă im-

pozit pe venit, iar suma de 

21.885 lei contribuţia la asi-

gurările sociale de sănătate).

Parchetul menţionează că 

Pomohaci a plătit acest pre-

judiciu.

Conform sursei citate, pe-

deapsa stabilită ca urmare 

a acordului dintre procuror 

şi Pomohaci pentru săvârşi-

rea infracţiunii de evaziune 

fiscală în formă continuată, 

pentru care s-a pus în miş-

care acţiunea penală, este 

de 1 an închisoare cu sus-

pendarea executării pedep-

sei sub supraveghere.

„Acordul de recunoaştere 

a vinovăţiei încheiat cu in-

culpatul stipulează, totoda-

tă, interzicerea, ca pedeap-

să complementară, a exerci-

tării drepturilor de a fi  ales 

în autorităţile publice sau o-

rice alte funcţii publice şi de 

a ocupa o funcţie ce impli-

că exerciţiul autorităţii de 

stat pe o perioadă de 2 ani 

de la rămânerea defi nitivă a 

sentinţei, precum şi interzi-

cerea ca pedeapsă accesorie 

a exercitării drepturilor de a 

fi  ales în autorităţile publi-

ce sau orice alte funcţii pu-

blice şi de a ocupa o funcţie 

ce implică exerciţiul autori-

tăţii de stat, de la rămâne-

rea defi nitivă a sentinţei şi 

până la executarea sau con-

siderarea ca executată a pe-

depsei principale”, afi rmă 

Parchetul General.

Termenul de supraveghe-

re stabilit în acest caz este 

de 2 ani de la data rămâne-

rii definitive a hotărârii, pe-

rioadă în care Pomohaci a-

re mai multe obligaţii: să se 

prezinte la serviciul de pro-

baţiune, la datele fixate de 

acesta; să primească vizite-

le consilierului de probaţi-

une desemnat cu suprave-

gherea sa; să anunţe, în pre-

alabil, schimbarea locuinţei 

şi orice deplasare care de-

păşeşte cinci zile; să comu-

nice schimbarea locului de 

muncă; să comunice infor-

maţii şi documente de na-

tură a permite controlul mij-

loacelor sale de existenţă.

Totodată, pe durata ter-

menului de supraveghere, 

Pomohaci are obligaţia de a 

nu părăsi teritoriul Români-

ei fără acordul instanţei.

Potrivit acordului înche-

iat cu procurorii, pe parcur-

sul termenului de suprave-

ghere, Pomohaci va presta 

o muncă neremunerată în 

folosul comunităţii pe o pe-

rioadă de 90 de zile.

Dosarul şi acordul de re-

cunoaştere a vinovăţiei au 

fost trimise Tribunalului 

Mureş.

Un an de închisoare cu suspendare 
pentru Cristian Pomohaci
Fostul preot va presta şi 90 de zile muncă în folosul comunităţii

Cristian Pomohaci este condamnat pentru evaziune fi scală
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Neatenție, consum de alco-

ol, neadaptare la condițiile 

de drum, toate acestea sunt 

cauzele numeroaselor acci-

dente care au loc anual în 

județul Cluj.

Cu toate că numărul lor a 

scăzut faţă de anul trecut, 

morţi încă sunt, oameni 

încă ajung răniţi grav în 

spitale, iar poliţiştii se luptă 

cu cei care îşi spun „mie nu 

mi se poate întâmpla”.

Reprezentanţii IPJ Cluj au 

declarat în cadrul unei confe-

rinţe de presă care a avut loc 

miercuri că într-adevăr, numă-

rul accidentelor pe raza muni-

cipiului şi a judeţului a scăzut 

faţă de anul trecut. Unul din-

tre principalele motive pentru 

care au avut loc mai puţine in-

cidente în trafi c este montarea 

pragurilor de sol pe strada 

Frunzişului şi pe Calea Turzii, 

unde şoferii circulau cu vite-

ze incredibile, iar accidentele 

erau la ordinea zilei.

Statistici care trebuie 
să tindă spre zero

Totuşi, poliţiştii s-au impli-

cat într-un proiect european, 

EDWARD, care vizează sigu-

ranţa rurieră şi are ca scop 

conştientizarea tuturor cate-

goriilor de participanţi la tra-

fi c să fi e preventivi atunci 

când se deplasează pe dru-

murile publice, indiferent da-

că sunt şoferi sau pietoni. Ast-

fel, în doar două zile ale aces-

tei campanii, au fost aplicate 

335 de contravenţii.

Din spusele reprezentanţi-

lor IPJ, majoritatea acciden-

telor au loc fi indcă şoferii nu 

sunt atenţi, iau mâna de pe 

volan, butonează telefonul. 

Şi, desigur, alcoolul este un 

factor extrem de important în 

producerea unui dezastru.

Astfel, doar în acest an pe 

drumurile publice ale judeţu-

lui Cluj au avut loc 274 de ac-

cidente grave din care au re-

zultat decesul a 38 de persoa-

ne şi rănirea gravă a 291 de 

participanţi la trafi c.

Cinci accidente grave 
în două săptămâni, multe 
din cauza alcoolului

În cadrul conferinţei de pre-

să, reprezentanţii IPJ au dat 

câteva exemple de accidente 

grave care au avut loc doar în 

ultimele două săptămâni pe 

raza judeţului Cluj. Accidente 

în care au murit oameni, de 

cele mai multe ori, nevinovaţi. 

Accidente care au avut loc pe 

fondul consumului de alcool.

În data de 5 septembrie, 

pe raza localităţii Borşa, o ma-

mă şi o fetiţă care se plimbau 

pe marginea drumului au fost 

spulberate de un şofer băut. 

La sosirea poliţiştilor, s-a con-

statat că acesta avea o alcoo-

lemie de 1,40 mg/l alcool pur 

în aerul expirat, 3,40 mg de 

alcool în sânge. Mama a mu-

rit a doua zi pe patul de spi-

tal, lăsând o fetiţă orfană.

Câteva zile mai târziu, la 

data de 9 septembrie, un TIR 

care transporta substanţe in-

fl amabile pentru industria au-

to s-a răsturnat pe centura de 

ocolire a municipiului Cluj-Na-

poca, de la Vâlcele – Apahi-

da, şoferul fi ind băut. Un bu-

toi cu o tonă de substanţă s-a 

scurs pe carosabil. Oamenii 

legii au intervenit şi au reu-

şit să evite un dezastru. Şo-

ferul avea o alcoolemie pes-

te 1,20 mg/ l.

În data de 11 septembrie, un 

şofer a făcut o depăşire nere-

gulamentară, răsturnând maşi-

na în care se afl a el, o femeie 

şi doi copii. Femeia a decedat.

Două zile mai târziu, un 

tânăr de 22 se ani nu a oprit 

la semnalul poliţiştilor. În tim-

pul urmăririi, acesta a pierdut 

controlul şi s-a răsturnat de 

la o diferenţă de nivel de cir-

ca 5 metri. Poliţiştii au stabi-

lit că tânărul avea o alcoole-

mie de 1,10 mg/l alcool pur 

în aerul expirat.

În data de 17 septembrie, 

un bărbat, de 66 ani, din co-

muna Suatu, în timp ce con-

ducea un autoturism pe DC 

48, pe raza localităţii Sua-

tu, ar fi pierdut controlul a-

supra direcţiei de deplasare 

într-o curbă la stânga, in-

trând într-un şanţ lateral. În 

urma accidentului, pasage-

rul din dreapta şoferului a 

decedat. Conducătorul auto 

a părăsit locul accidentului, 

fiind identificat de poliţiştii 

de la Poliţia Mociu la domi-

ciliul acestuia. Acesta avea 

o alcoolemie de 1,50 mg/l 

în sânge.

„Sper ca opinia publică, 

cetăţenii să fi e cât mai res-

ponsabilizaţi, cât mai conşti-

entizaţi cu privire la acciden-

tele de circulaţie care au loc 

zi de zi. Sunt siderat să văd 

multitudinea accidentelor de 

circulaţie, sunt siderat să văd 

inconştienţa oamenilor care, 

sub infl uenţa băuturilor alco-

olice, urcă la volan, punând 

în acest fel în pericol viaţa 

unor oameni nevinovaţi care 

sunt cu ei în maşină şi viaţa 

altor oameni la fel de nevino-

vaţi pe care îi întâlnesc pe 

drumurile publice", a decla-

rat miercuri, într-o conferin-

ţă de presă, şeful Inspectora-

tului de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj, Mircea Ion Rus.

Pietonii, cei mai 
vulnerabili participanţi 
la trafi c

Reprezentanţii IPJ au de-

clarat că în multe dintre acci-

dente sunt implicaţi şi pietoni, 

care sunt cei mai vulnerabili 

participanţi la trafi c.

Astfel, în acest an au avut 

loc 92 de accidente grave ca-

re au implicat pietoni. Din-

tre acestea, în 25 dintre ca-

zuri au fost vinovaţi pieto-

nii, fi indcă au traversat ne-

regulamentar. Numărul ac-

cidentelor a fost cu 9 mai 

mare faţă de anul trecut.

În 2018 au fost aplicate 

2507 sancţiuni pentru tra-

versare neregulamentară.

Sute de accidente, zeci de morţi în Cluj
Statisticile sumbre ale județului rezultate din inconștiența participanților la trafic

Reprezentanţii IPJ Cluj au declarat în cadrul unei conferinţe de presă că numărul accidentelor pe raza municipiului şi a judeţului a scăzut faţă de anul trecut

Sistemul de avertizare a 

populației în caz de urgen-

ţă majoră, RO-ALERT, va fi  

testat astăzi în Cluj, Bihor 

şi Sălaj. 

Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență 

(IGSU) va transmite în in-

tervalul orar 17:00 - 19:00, 

un mesaj către toate unită-

ţile Administrativ-Teritoria-

le conţinute în geometria 

formată prin unirea urmă-

toarelor puncte: punctul aflat 

la intersecţia judeţelor Bi-

hor, Alba şi Cluj, punctul 

aflat la intersecţia judeţelor 

Bihor, Cluj şi Sălaj, transmi-

te ISU Cluj.

Sistemul RO-ALERT este 

testat la nivel naţional, până 

în data de 27 septembrie 2018.

Pentru informații referi-

toare la configurarea și com-

patibilitatea dispozitivelor 

mobile, cât și pentru 

obținerea mai multor deta-

lii privind sistemul RO-

ALERT, se poate consulta si-

te-ul www.ro-alert.ro.

Trebuie specificat că nu 

toate telefoanele pot fi con-

figurate pentru a primi acest 

tip de mesaje, în cazul tele-

foanelor care nu suportă în-

că configurare în cadrul sof-

tului aplicația DSU va înlo-

cui acest serviciu.

Portalul www.ro-alert.ro 

dedicat informării populaţi-

ei privind sistemul de aver-

tizare-alarmare în situaţii de 

urgenţă a fost lansat, sâm-

bătă, de Departamentul pen-

tru Situaţii de Urgenţă (D-

SU) din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne.

Sistemul RO-ALERT per-

mite transmiterea mesajelor 

de tip Cell Broadcast desti-

nate avertizării şi alarmării 

populaţiei în situaţii de ur-

genţă, pentru adoptarea com-

portamentului necesar auto-

protecţiei, în caz de urgenţă 

majoră. Sistemul RO-ALERT 

este folosit atunci când via-

ţa şi sănătatea persoanelor 

sunt puse în pericol iminent, 

cum ar fi  fenomene meteo 

extreme, inundaţii amenin-

ţătoare, atac terorist sau al-

te situaţii care ameninţă grav 

comunităţile.

Ce înseamnă situații 
de urgență și ce date 
primim pe telefon?

• fenomene meteo extrem 

de grave,  inundaț i i 

amenințătoare, atacuri tero-

riste sau diverse situații ce 

amenință în mod grav 

comunitățile.

• În eventualitatea pro-

ducerii unui cutremur, nu 

se vor trimite mesaje înain-

te (!), ci ulterior.

Câteva date importante 
legate de Ro-alert:

• Mesajele Ro-alert pot fi 

recepționate pe întreg teri-

toriul Romaniei însă numai 

acolo unde există conectivi-

tate GSM 2G/3G sau 4G.

• Nu depinde de instala-

rea unor aplicații speciale, 

utilizatorul nu trebuie să des-

carce sau să instaleze nimic.

• Nu se percep costuri 

sau alte taxe pentru 

recepționarea mesajelor din 

sistemul Ro-alert.

• Funcționează atât pen-

tru cei ce au cartele de tip 

prepay, cât și pentru cei cu 

abonamente.

• Pentru informări mete-

orologice, există deja în Go-

ogle Play (pentru Android) 

aplicația oficială DSU.

• Alertele nu se vor pri-

mi atunci cand telefonul 

este închis sau nu este în 

aria de acoperire a semna-

lului GSM.

• Atunci când telefonul 

este închis dar utilizatorul 

se află într-o zonă pentru 

care există o avertizare, me-

sajul va fi primit numai în 

momentul în care telefonul 

este pornit și numai dacă 

alerta mai este activă.

Sistemul de alertare RO-ALERT va fi testat joi în Cluj. 
Mesajele de avertizare nu sunt de tip SMS.

MIRCEA ION RUS | șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj 

 „Sper ca opinia publică, cetăţenii să fi e cât mai 
responsabilizaţi, cât mai conştientizaţi cu privire 
la accidentele de circulaţie care au loc zi de zi. 
Sunt siderat să văd multitudinea accidentelor de 
circulaţie, sunt siderat să văd inconştienţa 

oamenilor care, sub infl uenţa băuturilor alcoolice, 
urcă la volan, punând în acest fel în pericol viaţa 
unor oameni nevinovaţi care sunt cu ei în maşină 
şi viaţa altor oameni la fel de nevinovaţi pe care îi 
întâlnesc pe drumurile publice“
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Preşedintele PSD Cluj, 

deputatul Horia Nasra, 

a declarat miercuri, că 

liderii PSD din organizaţi-

ile judeţene din Ardeal 

vor avea o reuniune pen-

tru a adopta un punct de 

vedere apropiat în privin-

ţa scrisorii prin care se 

cere demisia liderului for-

maţiunii, Liviu Dragnea.

„Am citit scrisoarea şi o 

vom discuta. În prealabil, eu 

o să mă întâlnesc cu colegii, 

liderii PSD din Ardeal, pentru 

un punct de vedere apropiat, 

comun”, a spus Horia Nasra, 

potrivit Agerpres.

Lideri ai PSD au semnat o 

scrisoare deschisă prin care 

cer „demisia imediată” a lui 

Liviu Dragnea din funcţiile de 

preşedinte al PSD şi al Came-

rei Deputaţilor şi asigurarea 

interimatului la conducerea 

partidului de către premierul 

Viorica Dăncilă, care este pre-

şedinte executiv.

Documentul este semnat 

de vicepreşedintele PSD Pa-

ul Stănescu, viceprim-mi-

nistru şi ministru al Dezvol-

tării Regionale şi Adminis-

traţiei Publice, de Gabriela 

Firea, vicepreşedinte PSD şi 

primar general al Capitalei, 

de Adrian Ţuţuianu, vice-

preşedinte PSD şi vicepre-

şedinte al Senatului.

Semnatarii susţin că si-

tuaţia juridică „vulnerabi-

lă” a lui Liviu Dragnea „a 

devenit vulnerabilitatea ma-

joră a partidului”.

„Partidul Social Democrat 

guvernează România de 1 an 

şi 9 luni, cu rezultate economi-

ce pozitive. Toţi indicatorii ates-

tă o creştere economică suste-

nabilă, un nivel record al veni-

turilor statului, o îmbunătăţire 

a absorbţiei fondurilor europe-

ne. Au crescut salariile, pensi-

ile, ajutoarele sociale şi subven-

ţiile pentru agricultori. Avem 

cel mai mare număr de salari-

aţi din ultimii 20 de ani, cel mai 

redus nivel al şomajului etc. Cu 

toate acestea, paradoxal, Parti-

dul Social Democrat scade în 

preferinţele electoratului, cer-

cetările sociologice indicând o 

opţiune de vot cuprinsă între 

25% – 30%, cu mult sub sco-

rul obţinut de partid la alegeri-

le parlamentare din anul 2016 

(47%). De asemenea, preşedin-

tele partidului, Liviu Nicolae 

Dragnea, este cotat în sondaje-

le de opinie cu 7% – 12% din 

preferinţele electoratului, cu 

mult sub cota partidului, fi ind 

de altfel cel mai contestat lider 

politic din România ultimilor 

ani. Situaţia actuală a PSD tre-

buie văzută şi pe fondul unei 

slabe opoziţii politice, în con-

textul unor mişcări sociale de 

contestare, tot mai consistente 

şi mai radicale, al creşterii gra-

dului de polarizare a societăţii 

româneşti (pro şi contra PSD)”, 

se arată în document.

Semnatarii scrisorii susţin că 

este de datoria lor „de oameni 

politici responsabili” să analize-

ze această situaţie şi să decidă 

care sunt măsurile necesare pen-

tru oprirea acestei tendinţe, dar 

şi să consolideze structurile par-

tidului pentru a rămâne princi-

pala forţă politică a ţării, capa-

bilă să câştige alegerile europar-

lamentare şi prezidenţiale din 

2019 şi pe cele locale şi parla-

mentare din 2020.

În opinia iniţiatorilor do-

cumentului, printre cauzele 

care au dus la actuala situa-

ţie se numără confl ictele in-

terne şi „războiul permanent 

în care se afl ă PSD”.

CRIZA DIN PSD 

Liderii PSD din Ardeal decid o poziție 
față de scrisoarea anti-Dragnea
Semnatarii scrisorii vorbesc despre o situaţia juridică „vulnerabilă” a lui Liviu Dragnea

Liderul PSD Cluj Horia Nasra spune că social democraţii din Ardeal vor discuta despre srisoarea anti-Dragnea

Scrisoarea Social Democraților nemulțumiti

 „Partidul Social Democrat guvernează România 
de 1 an şi 9 luni, cu rezultate economice pozitive. 
Toţi indicatorii atestă o creştere economică 
sustenabilă, un nivel record al veniturilor statului, 
o îmbunătăţire a absorbţiei fondurilor europene. 
Au crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale şi 
subvenţiile pentru agricultori. Avem cel mai mare 
număr de salariaţi din ultimii 20 de ani, cel mai 
redus nivel al şomajului etc. Cu toate acestea, 
paradoxal, Partidul Social Democrat scade în 
preferinţele electoratului, cercetările sociologice 
indicând o opţiune de vot cuprinsă între 25% - 
30%, cu mult sub scorul obţinut de partid la 
alegerile parlamentare din anul 2016 (47%).“

Pe lângă Paul Stănescu (Olt), Gabriela Firea (București/
Ilfov), Adrian Țuțuianu (Dâmbovița), Marian Neacșu 
(Ialomița), Ion Mocioalcă (Caraș-Severin), care și-au asumat 
ofi cial semnarea documentului, scrisoarea ar avea, potrivit 
unor surse din PSD, conform Hotnews.ro și semnăturile lui 
Șerban Valeca (Argeș), Nicolae Bădălău (Giurgiu), Ciprian 
Pandea (Călărași), Aladin Georgescu (Mehedinți), Radu 
Moldovan (Bistrița), Ion Rotaru (Brăila), Dumitru Buzatu 
(Vaslui), Marcel Ciolacu (Buzău), Felix Stroe (Constanța), 
Horia Teodorescu (Tulcea), Călin Dobra (Timiș), Dan 
Tudorache (sector 1), Rodica Nassar (sector 2), Robert 
Negoiță (sector 3), Daniel Băluță (sector 4), Gabi Petre 
(organizația de tineret-TSD) Horia Nasra (Cluj), Marian 
Oprișan (Vrancea). 

Semnatarii scrisorii

Profesor şi director 

al Centrului pentru

 Studii Democratice la 

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj, Gabriel Bădescu, 

crede că referendumul pri-

vind familia este parte a 

unei serii de evenimente 

publice care riscă să adân-

cească diviziuni în interio-

rul societăţii.

Gabriel Bădescu a semna-

lat că România este o ţară ca-

re are în sondaje o proporţie 

ridicată de cetăţeni care sus-

ţin UE şi că această pondere 

este în scădere.

„Cred că există riscuri pri-

vind adâncirea unor divizi-

uni între est şi vest (în Euro-

pa – n.r.), posibil să fi e o di-

namică pe care încă nu o pu-

tem surprinde, pentru că nu 

avem instrumente sufi cient 

de bune să vedem schimbări 

în timp”, a adăugat Bădescu.

Referendumul referitor la 

familie este utilizat de politi-

cieni ca mijloc de diversiune, 

a declarat marţi preşedintele 

executiv al asociaţiei Accept, 

Florin Buhuceanu.

„Îmi exprim îngrijorarea; 

practic, iniţiative cetăţeneşti 

care au ca ţintă restrângerea 

unor drepturi conduc, după 

cum vedem în contextul româ-

nesc, la un referendum naţio-

nal, care în sine este un instru-

ment democratic, dar atunci 

când este transformat într-un 

instrument care neagă drep-

tul la viaţa de familie pentru 

o parte dintre cetăţenii Româ-

niei, devine un instrument 

complet populist (...). Consi-

liul Naţional pentru Comba-

terea Discriminării este atacat 

din diverse zone politice (...). 

Acest referendum este utilizat 

de politicieni ca mijloc de di-

versiune”, a spus Buhuceanu 

cu prilejul unei conferinţe des-

pre apărarea democraţiei în 

statele membre UE.

Herta Daubler-Gmelin, fost 

ministru al Justiţiei în Germa-

nia, a spus că în unele state ale 

UE nici libertatea mass-media 

şi nici aspecte care ţin de sta-

tul de drept nu sunt luate în 

serios aşa cum ar trebui să fi e.

Juliane Schulte, reprezen-

tanta fundaţiei Friedri-

ch-Ebert-Stiftung, a menţio-

nat că această entitate a lan-

sat marţi în România un ra-

port întocmit de experţi refe-

ritor la instrumente pentru a-

părarea democraţiei în state-

le membre ale UE.

Printre instrumentele pro-

puse în raport se numără mo-

nitorizarea democraţiei în 

statele membre, condiţiona-

litatea fondurilor UE, plura-

lismul media, consolidarea 

societăţii civile.

Profesor UBB despre referendum: 
„Există riscuri privind adâncirea 
unor diviziuni între est şi vest”

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

O nouă campanie care 

promovează reînnoirea 

clasei politice se desfă-

şoară în această perioadă 

la Cluj: „Oameni noi în 

politică”, lansată de USR 

şi Mişcarea România 

Împreună. Iniţiatorii vor 

desfăşura în weekend, 

pe Bulevardul Eroilor o 

acţiune de colectare de 

semnături.

Modifi cările propuse de ini-

ţiativă ţintesc să simplifi ce ac-

cesul cetăţenilor competenţi 

la politică şi să îmbunătăţeas-

că oferta politică:

• Asigurarea unor alegeri 

corecte

• Eliminarea pragului elec-

toral la alegerile locale şi eu-

roparlamentare

• Reducerea numărului de 

semnături necesare pentru în-

scrierea în alegeri

• Alegerea primarilor în 

două tururi

• Creşterea numărului de 

parlamentari aleşi de diaspora

• Vot liber pentru românii 

afl aţi în străinătate

• Votul preferenţial pe lis-

te de partid (liste deschise)

„Proiectul civic şi politic 

„Oameni Noi în Politică” este 

alcătuit din 26 de organizaţii 

civice şi 4 partide care şi-au 

propus ca, împreună să redea 

puterea votuluiromânilor prin 

reforma legilor electorale. Ini-

ţiativa e o completare fi rească 

la recent încheiata campanie 

de strângere de semnături pen-

tru Fără Penali în funcţi publi-

ce, reformă electorală menită 

să înlesnească accesul în po-

litică a oamenilor oneşti şi bi-

ne-intenţionaţi”, spun iniţia-

torii. Cele patru partide sunt: 

Mişcarea România Împreună, 

Partidul Acţiunea Civică a Ti-

nerilor, Partidul Oamenilor Li-

beri, Uniunea Salvaţi România.

Campania la nivel naţional 

a fost lansată în cursul săptă-

mânii trecute.

Preşedintele fondator al 

Mişcării România Împreună, 

Dacian Cioloş a afi rmat atunci 

că iniţiativa propune un ca-

dru legislativ care să permită 

reînnoirea clasei politice.

La rândul său, preşedinte-

le USR, Dan Barna, a susţinut 

că în momentul în care vor 

intra oameni noi în politică 

România va avea o şansă, 

„marea problemă fi ind clasa 

coruptă şi incompetentă”.

Clujenii vor oameni noi în politică

Social democraţii clujeni consideră 
că președintele Liviu Dragnea nu trebuie 
să demisioneze

Biroul Permanent Judeţean al PSD Cluj a luat 
ieri seară următoarele decizii în unanimitate, 
potrivit unui comunicat de presă transmis de 
social democrați:

1. Susţinerea necondiţionată a Guvernului 
PSD+ALDE și a programului de guvernare.

2. Solicită membrilor CEX soliţionarea diver-
genţelor în interiorul partidului și rezolvarea 
tuturor problemelor în cadru statutar.

3. Președintele Liviu Dragnea nu trebuie 
să demisioneze.

ULTIMA ORA: Susținere necondiționată pentru Dragnea de la Cluj
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Filmul va putea fi  vizonat 

de vineri, 21 septembrie, în 

cinematografele din ţară.

O şansă de a face bani ra-

pid, 3 prieteni dispuşi să rişte 

totul, un oraş împânzit de an-

turaje criminale şi alegeri cu 

mize uriaşe, toate în thriller-ul 

franţuzesc „Banii sunt bani” / 

„Money's money”, un fi lm de 

la regizorul Gela Babluani, ca-

re la debutul în cinematogra-

fi e impresiona cu forţa de a 

crea suspans aşa cum unii nu 

reuşesc într-o carieră întreagă. 

Filmul va rula în cinematogra-

fe de vineri, 21 septembrie, dis-

tribuit de Transilvania Film.

Filmul are la bază două po-

veşti reale: una în care cineva 

a dat un jaf, după care s-a în-

tors pentru a lua mai mult. A 

doua: câţiva tipi pe care regi-

zorul îi cunoştea au dat spar-

gere la o casă şi l-au găsit pe 

unul care tocmai atunci se pre-

gătea să-şi pună capăt zilelor.

Produs în Franţa, „Banii 

sunt bani” surprinde trei pri-

eteni seduşi de ideea de a avea 

un câştig rapid, care vor să 

dea lovitura furând o valiză 

de bani a unui tip înstărit din 

Le Havre, însă ajung prinşi 

într-o pânză de evenimente 

departe de controlul lor.

„Când oamenii ajung în 

situaţii total neaşteptate, fac 

alegeri mult mai interesan-

te, care pe mine mă intere-

sează cinematografic. Cu cât 

e mai imprevizibilă situaţia, 

cu atât alegerile sunt mai 

instinctive. Mă interesează 

cum ajunge cineva să facă 

o gafă uriaşă, să o încurce 

rău de tot sau, la polul opus, 

să se salveze dintr-o situa-

ţie aparent fără scăpare” 

mărturiseşte Gela Babluani 

într-un interviu pentru The 

Electric Sheep, revistă onli-

ne dedicată unei cinemato-

grafii subversive.

Născut în Georgia, la Tbi-

lisi (ţara era atunci parte din 

URSS), Gela Babluani este fi -

ul celebrului regizor de fi lm 

Temur Babluani, care a pro-

dus singurul fi lm georgian 

nominalizat vreodată la Pre-

miile Oscar ("A Chef in Lo-

ve"). Îşi dezvoltă o atenţie 

deosebită pentru imagine de 

mic, având ca infl uenţe con-

diţiile în care tatăl său îşi edi-

ta fi lmele. La 17 ani pleacă 

în Franţa la studii, unde ră-

mâne şi se stabileşte. Primul 

său lungmetraj, „13 Tzame-

ti” (2005), distribuit în Ro-

mânia de Transilvania Film, 

este premiat la Festivalul de 

Film de la Sundance cu Ma-

rele Premiu al Juriului: „World 

Cinema – Dramatic”, fi lm pre-

zentat şi la Festivalul de Film 

de la Veneţia (distins cu 2 

premii). În 2008, obţine titlul 

de Cel mai bun fi lm european 

la Premiile Gopo.

„Banii sunt bani”, din această 
lună la cinematografele din Cluj

Teatrul Naţional „Lucian 

Blaga” din Cluj-Napoca 

anunţă premiera spectaco-

lului „Ţiganiada” după Ion 

Budai-Deleanu, care va 

avea loc duminică 23 sep-

tembrie 2018, în sala mare, 

de la ora 19:00.

„Ţiganiada” este o epopee 

eroi-comică în douăsprezece 

cânturi compusă de Ion Bu-

dai-Deleanu – personalitate plu-

rivalentă/multilaterală: scriitor, 

fi lolog, istoric şi jurist, fruntaş 

al „Şcolii ardelene“ – după mo-

delul epopeilor europene, în ca-

re autorul face trimiteri la Ho-

mer, Vergiliu, Ariosto, Tasso, 

Milton, Voltaire, Alessandro Tas-

soni, Giovanni Casti, Friedrich 

Klopstock. Ar fi  dorit să com-

pună o epopee eroică, dar a re-

nunţat din cauza limbii româ-

ne sărace la acea vreme. A re-

zultat astfel un poem epic 

eroi-comic în care eroismul se 

împleteşte cu satira şi comicul.

În scrierea lui, Budai-Delea-

nu uzează nu doar de tradiţia 

cultă europeană, ci şi de litera-

tura populară orală. Păţaniile ţi-

ganilor înrolaţi în armata lui 

Vlad Ţepeş pentru a scăpa ţara 

de turci este un prilej pentru a-

utor în etalarea erudiţiei dubla-

tă de un haz ieşit din comun.

„Transpunerea scenică a scri-

erii, tocmai pe acest haz mi-

zează. Regizorul Alexandru Da-

bija îşi motiva interesul pentru 

Budai-Deleanu „pentru că e un 

geniu, care a dat o operă rară 

pe care o cultură o obţine rar, 

fi ind unul dintre puţinii mari 

autori români care are un haz 

uriaş, dar care nu are la dispo-

ziţie o limbă“. Spectacolul cre-

at de Alexandru Dabija, care a 

fost secondat la transformarea 

textului în partitură de joc de 

Cătălin Ştefănescu, este o de-

mostraţie „pe viu“ a „facerii“ 

limbii române. Dar şi a „tupe-

ului“ de a o vorbi corect. „Deci 

o să vorbim. E frumos să spu-

nem cuvintele corect, e frumos 

să ne bucurăm de ele şi cred 

că s-ar putea să fi e şi specta-

culos, dacă insistăm. Dacă o 

să-l facem pe spectator să în-

ţeleagă exact ce vrem. Nu din 

ce spunem, ci din cum o spu-

nem“. Va fi  un spectacol des-

pre cum vorbeau oamenii 

atunci, la 1800. Este o proble-

mă pe care nu a urmărit-o ni-

meni până acum într-un spec-

tacol. O „jucărie de vorbe“, gra-

vă şi veselă în acelaşi timp”, 

spun reprezentanţii teatrului.

Despre acest spectacol, Şte-

fana Pop-Curşeu notează: „Ce 

ne mai poate spune oare, as-

tăzi, Ţiganiada, la mai bine de 

două sute de ani de când a 

scris-o rătăcitorul Ion Budai-De-

leanu? Ce sensuri contempora-

ne se pot ascunde sub alegori-

ile unui text a cărui prefaţă pro-

clama că «prin ţigani să înţăleg 

şi alţii»? Prima epopee în lim-

ba română a intrat târziu în con-

ştiinţa publică, fi ind descoperi-

tă la Lemberg şi publicată de 

Gh. Asachi la multă vreme du-

pă ce autorul nu mai era prin-

tre cei vii. Cu toate acestea, Ţi-

ganiada şi-a cucerit primele ge-

neraţii de cititori prin verva co-

mică inepuizabilă, prin savoa-

rea proverbială a limbajului, dar 

şi prin capacitatea de a ridica 

probleme serioase sub masca 

râsului. Există, la Budai-Delea-

nu, o punere sub semnul între-

bării a inegalităţilor şi a preju-

decăţilor, dar şi o refl ecţie pro-

fundă privitoare la sistemele de 

guvernământ şi la faptul de a 

fi  un bun cetăţean. Eroismul şi 

dragostea sunt, în acelaşi timp, 

ironizate şi glorifi cate, ca şi cum 

ni s-ar sugera să nu ne încre-

dem pe deplin în ele.

Alexandru Dabija, aducând 

Ţiganiada pe scenă în formă 

fragmentară, dar concentrată, 

redescoperă puterea şi seducţia 

originalului, explorând cu aten-

ţie toate straturile de sensuri su-

prapuse de-a lungul istoriei în 

faimoasa epopee. Fiecare spec-

tator este invitat, în Anul Cen-

tenar, să se întoarcă asupra lui 

însuşi, să-şi pună întrebări des-

pre istorie şi toleranţă, despre 

identitate şi alteritate. Ţigania-

da pe scenă? O cascadă de ver-

suri neaoşe, umor şi culoare au-

tentică, care ne arată cum – din 

trecut şi prezent – putem şi tre-

buie să ne regândim viitorul“.

„Țiganiada”, o epopee eroi-comică,
în premieră la Naționalul clujean
Scenariul, o adaptare după Ion Budai-Deleanu, este semnat de Cătălin Ştefănescu, iar regia de Alexandru Dabija

Premiera are loc loc duminică, în sala mare, de la ora 19:00
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De ce floreștenii protestează doar pe Facebook?
Bianca TĂMAȘ

redactia@monitorulcj.ro

Titlul este o întrebare la care eu aș vrea să 
primesc un răspuns. Fiindcă nu l-am găsit. 
Problemele comunei Florești sunt multe. 
De la aglomerație, la canalizare, la blocuri 
construite între case, la autorizații de 
construcție aruncate în stânga și în dreap-
ta, la fel cum ai arunca bani la lăutari să 
bage o melodie „de dragoste și dor”.

Oamenii petrec ORE întregi în trafi c. Se fac 

promisiuni peste promisiuni în legătură cu 

centuri ocolitoare, cu metrouri, cu OZN-uri, 

dar, în fond și la urma urmei, se stă. 

Șansele să ajungi mai repede PE JOS acasă 

după o zi lungă la serviciu cresc exponențial 

pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni 

se mută în dormitorul Clujului.
Floreștiul se afundă la propriu în mizerie 
ori de câte ori plouă, fi indcă refulează ca-
nalizările. Iar oamenii sunt revoltați. Dau 
vina pe Șulea. Îl atacă, îl înjură și își varsă 
frustrările, necontenit pe rețelele de soci-
alizare. Pare că populația s-a trezit și va 
merge în masă la vot, desigur, doar să ai-
bă pe cine să voteze. Sunt oameni care 
luptă zi de zi cu sistemul. Care fac plân-
geri, care apelează la autorități, care își 
sacrifi că timpul lor liber pentru a aduce 
un pic de speranță în viețile fl oreștenilor. 
Însă sunt doar o mână de oameni. 
Restul, par nepăsători. Se plâng pe 
rețelele de socializare, scriu jurnaliștilor, 
îi roagă să afle informații, să scrie arti-
cole, să îi ajute, să scape cumva de 
condițiile în care trăiesc. Spun că vor ca 

Floreștiul să fie mai mult decât un dor-
mitor. Or, acesta a fost și sloganul pro-
testelor care s-au organizat în ultimele 
săptămâni. Proteste la care, au fost pre-
zente câteva zeci de persoane. Fiindcă 
oricât de mult se plâng pe rețelele de 
socializare, când e momentul să facă ce-
va, orice, nu se pot desprinde de ecra-
nul telefonului sau cel al laptopului.
La ultimul recensământ, cifra locuitorilor 
din Florești era de peste 22.000 de mii și 
e în creștere. Se vehiculează, însă, că a-
ceastă cifră poate fi  acum de trei ori mai 
mare. Și atunci? De ce doar treizeci de oa-

meni au ieșit din casă să își scandeze 
nemulțumirile în fața Primăriei? De ce la 
ultimele trei proteste au fost cam aceiași 

oameni? Majoritatea cei care chiar încear-
că să producă o schimbare, care participă 
la ședințele de consiliu, care au strâns 

semnături, care chiar încearcă să ajute 
presa, nu doar se plâng că nu au current 
pe stradă de trei zile. 

Așadar, întrebarea rămâne. De ce 
fl oreștenii protestează doar pe Facebook? 

Comuna Floreşti numără 

peste 33.000 de locuitori 

şi, potrivit Institutului 

Naţional de Statistică, 

în ultimul deceniu peste 

7.600 de români au ales 

să se mute în „dormitorul 

de lângă Cluj”. De ce?

În ultimii 10 ani, în comu-

na Floreşti au fost ridicate 

16.300 de locuinţe, în timp ce 

în imensul Cluj-Napoca – afl at 

la numai 8 km distanţă – s-au 

construit doar 12.400.

În ultimul an, preţul me-

diu al apartamentelor din 

Floreşti a rămas relativ con-

stant. A crescut în august, 

ca în fi ecare an, datorită stu-

denţilor, tot mai mulţi de la 

an la an, dar, chiar şi aşa, 

preţul mediu de 830 de eu-

ro pe metru pătrat este mult 

mai mic decât în Cluj-Napo-

ca (1.492 euo/mp).

Specialiştii în imobiliare 

spun că apartamentele din 

Floreşti vin „la pachet” cu plu-

suri, dar şi cu minusuri.

Pe lângă avantajul pre-

ţului, locuinţele din Floreşti 

au suprafeţe mari, sunt mo-

dern compartimentate (spa-

ţii generoase de locuit, dar 

bucătăriile sunt adesea des-

chise, iar dormitoarele mai 

mici), cei ce le locuiesc sunt 

preponderent tineri (veţi 

vedea mai puţine butoaie 

de varză murată în garaj, 

spre exemplu ).

Dezavantajele majore 

sunt generate de urbanis-

mul haotic, lipsa spaţiilor 

de petrecere a timpului li-

ber sau de joacă pentru co-

pii şi, în primul rând, tra-

ficul infernal mai ales la 

orele de vârf. Autorităţile 

promit de ani buni că vor 

rezolva aglomeraţia, dar re-

alitatea îi contrazice; chiar 

dacă vor fi deschise „cen-

turile ocolitoare”, nici cea 

prin Tăuţi, nici cea prin Gri-

gorescu nu vor putea pre-

lua atât de multe maşini.

Comuna – cea mai ma-

re din ţară – are nevoie de 

infrastructură, de un plan 

urbanistic bine pus la 

punct, şi se află în plină 

dezvoltare.

De ce au ales peste 7 mii de oameni 
să se mute în „dormitorul de lângă Cluj”?
Specialiștii în imobiliare spun că apartamentele din Florești vin „la pachet” cu plusuri, dar și cu minusuri. 
Și, la final, un sfat: cum se poate obține un preț mai bun, în funcție de tendințele pieței…

Specialiştii în imobiliare spun că apartamentele din Floreşti vin „la pachet” cu plusuri, dar şi cu minusuri

Majoritatea cumpărătorilor sunt tineri 
afl aţi la început de drum și care sunt 
ajutaţi de programul „Prima Casă”, de-
oarece nu dispun de un avans mai mare 
de 5%. În plus, ei găsesc în Florești și 
avantaje pe care municipiul Cluj-Napoca 

nu le oferă: apartamente cu o cameră 
sau două mai mici, a căror suprafaţă se 
încadrează în criteriile pentru acest tip 
de creditare (sub 50mp). Dacă vreţi să 
căutaţi o locuinţă în Florești, ar fi  bine 
să luaţi în calcul următoarea informaţie: 

în funcţie de sezon, cele mai căutate a-
partamente sunt cele cu 2 și 3 camere 
iarna și primăvara, iar cele cu una și 2 
camere vara și toamna. Dacă vă veţi 
mișca în sens contrar tendinţelor pieţei, 
veţi putea obţine un preţ mai bun.

CINE ȘI CE CUMPĂRĂ ÎN FLOREȘTI? CUM SĂ GĂSEȘTI CASĂ LA UN PREȚ BUN!

IOANA FARKAS | 
agent Blitz

AVANTAJE 
ȘI DEZAVANTAJE

 „Cel mai mare 
avantaj este 
acela de a putea 
achiziționa 
un apartament 
într-un imobil nou 
construit, la un preț 
mult mai avantajos 
decât în Cluj-Napoca. 
Principalul 
dezavantaj 
al Floreștiului 
este trafi cul.“

PROMOVARE

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Reprezentanţii companiei 

Diferit vor mai mulţi bani 

pentru construirea Centurii 

de Sud care care ar trebui 

să fi e o soluţie pentru trafi -

cul infernal din Floreşti. 

Lucrările sunt blocate, iar 

Primăria Floreşti a fost che-

mată în instanţă.

După aproape doi ani şi ju-

mătate de la atribuirea contrac-

tului pentru construirea drumu-

lui de legătură între Floreşti şi 

Cluj – Napoca, „nu prea se în-

tâmplă nimic", explică edilul 

comunei. Cum s-a ajuns aici?

Constructorul Diferit SRL 

cheamă Primăria Floreşti la tri-

bunal, pentru că "nu se mai 

poate încadra în banii pe care 

i-a oferit la licitaţie", spune pri-

marul comunei clujene. Acesta 

adaugă că proiectul nu s-a blo-

cat din cauză că nu s-ar fi  făcut 

unele exproprieri. "Odată emis 

ordinul de începere a lucrărilor, 

s-au emis autorizaţiile de con-

struire pe trei segmente. Nică-

ieri în contractul de atribuire nu 

spune că trebuie să le punem 

la dispoziţie întreg aliniamen-

tul", explică Horia Şulea.

Mai mult, în baza autoriza-

ţiilor de construire, constructo-

rul putea să lucreze, motiv pen-

tru care a şi început lucrările.

Şulea precizează că pe lân-

gă reanalizarea preţurilor, con-

structorul mai cere prelungi-

rea termenului contractual, ac-

tualul termen de execuţie fi -

ind noiembrie 2019.

Centura din sudul comu-

nei Floreşti are o lungime de 

2,685 kilometri pe fi rul prin-

cipal, la care se adaugă încă 

doi kilometri de bretele. A-

ceasta va avea 11 podeţe şi 2 

poduri, precum şi două gira-

ţii şi 3 intersecţii.

Centura Floreștiului în impas. 
Diferit vrea mai mulți bani.



8 MAPAMOND monitorulcj.ro | joi, 20 septembrie 2018

PUBLICITATE

Preşedintele rus 

Vladimir Putin a infor-

mat marţi că firma rusă 

pentru energie nucleară, 

Rosatom, va începe în 

curând construcţia a 

două reactoare la cen-

trala nucleară Paks din 

Ungaria, relatează 

site-ul agenţiei Reuters.

Ungaria plănuieşte să 

extindă centrala nucleară 

Paks şi să construiască do-

uă noi reactoare ruse de 

tipul VVER 1200.

Putin a făcut acest anunţ 

în cadrul unei conferinţe de 

presă comună cu premierul 

ugnar Viktor Orban, desfă-

şurată la Moscova.

Orban a mai informat că 

cei doi au ajuns la o înţele-

gere privind furnizarea ga-

zelor naturale în 2020.

Viktor Orban, întâlnire cu Putin

O persoană a decedat, 

iar 11 au fost rănite 

după ce schelele de pe 

hotelul Ritz din Madrid 

s-au prăbuşit, con-

strucţia aflându-se în 

proces de renovare, 

transmite BBC.

Serviciile de urgenţă ale 

oraşului au spus că acciden-

tul s-a produs din etajul al 

şaselea al clădirii,

Doi dintre răniţi au fost 

duşi la spital cu leziuni gra-

ve, în timp ce ceilalţi au su-

ferit răni mai uşoare.

Rapoartele spun că pră-

buşirea s-a produs în curtea 

interioară a hotelului vechi 

de 110 ani.

Martorii au declarat pen-

tru cotidianul spaniol La 

Vanguardia că schelele şi o 

parte din structura clădirii 

s-au prăbuşit.

Hotelul Ritz a fost închis 

în februarie pentru lucrări 

de renovare care se presu-

pune că vor costa în jur de 

99 de milioane de euro şi 

urmează să fie redeschis la 

sfârşitul anului 2019.

Accident la hotelul Ritz 
din Madrid, vechi de 100 de ani

Fostul ministru britanic 

pentru Brexit, David 

Davis, a declarat mier-

curi că negocierile din-

tre Uniunea Europeană 

şi premierul britanic 

Theresa May privind 

ieşirea Marii Britanii 

din Blocul comunitar 

vor avea nevoie curând 

de o „resetare”, relatea-

ză Reuters.

„Cred că vom ajunge în 

punctul în care nu vom mai 

putea accepta ceea ce ei ne 

oferă, ei nu vor accepta ce-

ea ce dânsa oferă, moment 

în care va fi nevoie de un 

fel de resetare”, a declarat 

David Davis.

Fostul ministru a reiterat 

faptul că nu va vota împotri-

va planurilor prim-ministrului 

Theresa May privind relaţiile 

dintre Londra şi Bruxelles.

Theresa May a declarat 

miercuri că Uniunea Euro-

peană trebuie să dea dova-

dă de aceeaşi flexibilitate 

ca Marea Britanie în nego-

cierile privind Brexit, dacă 

vrea să obţină un acord be-

nefic pentru ambele părţi.

"Pentru a ajunge la o con-

cluzie de succes, aşa cum Ma-

rea Britanie a evoluat în pozi-

ţia sa, acelaşi lucru trebuie să 

îl facă şi UE", a declarat May.

Marea Britanie urmează 

să iasă din Uniunea Euro-

peană pe 29 martie 2019. Pre-

mierul britanic Theresa May 

a avertizat că alternativa la 

acordul de Brexit propus de 

ea este lipsa unui acord, în 

contextul în care mai mulţi 

parlamentari conservatori 

contestă propunerile şefei 

Guvernului de la Londra.

David Davis a demisio-

nat în luna iulie din func-

ţia de ministru pentru 

Brexit, pe fondul opoziţiei 

sale faţă de poziţia Londrei 

în legătură cu procesul de 

ieşire al Marii Britanii din 

Uniunea Europeană.

Negocierile pentru Brexit 
au nevoie de o „resetare”
Marea Britanie urmează să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019

 Fostul ministru David Davis a reiterat faptul că nu va vota împotriva planurilor prim-ministrului Theresa May

Preşedintele sud-core-

ean, Moon Jae-in, şi 

liderul nord-coreean 

Kim Jong-un au anunţat 

printr-o declaraţie 

comună că au făcut un 

pas mai aproape de pace 

prin semnarea unui 

acord militar comun 

care elimină ameninţa-

rea unui conflict în 

Peninsula Coreeană, 

transmite CNN.

„A început o eră fără 

război”, a declarat preşe-

dintele sud-coreean, Moon 

Jae-in, la conferinţa de pre-

să comună alături de lide-

rul nord-coreean Kim Jong 

Un care a avut loc la Phe-

nian, miercuri.

„Astăzi, nordul şi su-

dul au decis să elimine 

toate ameninţările din în-

treeaga Peninsulă Corea-

nă”, a spus Moon.

Ca parte a acordului, Co-

reea de Nord s-a angajat să 

închidă defi nitiv motorul de 

testare şi lansare a rachete-

lor Dongchang, în prezenţa 

experţilor avizaţi”, a decla-

rat preşedintele sud-coreean.

Phenianul a fost, de ase-

menea, de acord să distru-

gă centrul de cercetare nu-

cleară Yongbyon, conside-

rat a fi utilizat pentru pro-

ducerea de material fisio-

nabil pentru arme nuclea-

re, în cazul în care Statele 

Unite vor lua „măsurile co-

respunzătoare”.

„Re la ţ ia  noas t ră  va 

continua neschimbată şi 

sper că discuţia cu Core-

ea de Nord şi Statele U-

nite va începe încă o da-

tă”, a spus Moon.

„Ei şi-au arătat în perma-

nenţă încrederea reciprocă 

şi sper că va exista un alt 

summit între cele două ţări 

cât mai curând posibil”, a 

adăugat acesta.

Anunţul a avut loc în cea 

de-a doua zi a summitului 

de trei zile dintre cei doi li-

deri, la cea de-a treia reuni-

une din acest an.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud 
se angajează să înceapă „o eră fără război”

Ştefan Mitric a fost elibe-

rat din funcţia de director 

al gimnaziului din Crasna 

(regiunea Cernăuţi) – o 

instituţie de învăţământ 

cu predare în limba româ-

nă – chiar la început de 

an şcolar, aceasta interve-

nind pe fondul tensiunilor 

generate în zonă de noua 

Lege a educaţiei, care 

restrânge progresiv spa-

ţiul acordat disciplinelor 

studiate în colegii şi în 

licee în limbile minorită-

ţilor naţionale, printre 

care şi cea română, în 

avantajul limbii ucraine-

ne, informează agenţia de 

presă BucPress.

Într-un interviu acordat du-

minică platformei BucPress TV, 

Ştefan Mitric – pedagog român 

din nordul Bucovinei şi consili-

er regional în Cernăuţi – a de-

clarat că el consideră eliberarea 

sa din funcţie drept un act ''de 

intimidare a românilor'' din re-

giunea Cernăuţi.

Mitric a explicat faptul că mo-

tivul demiterii sale ar fi  partici-

parea sa la diferite manifestaţii 

româneşti, activităţi de apărare 

a limbii române în şcoli, refuzul 

de a deschide clase cu predare 

în limba ucraineană, dar şi acţi-

unile sale în apărarea limbii şi 

culturii române din funcţia de 

consilier regional.

El a precizat că decizia de 

eliberare din funcţia de direc-

tor i-a fost comunicată în da-

ta de 1 septembrie 2018, du-

pă careul tradiţional de înce-

put de an şcolar (în Ucraina 

şcoala începe la 1 septembrie), 

adăugând că va contesta a-

ceastă decizie în instanţă.

Întrebat de jurnalişti, Mi-

tric a declarat că a abordat în 

permanenţă problema limbii 

române în şcoli, a participat 

la un protest paşnic împotriva 

Legii educaţiei adoptată în sep-

tembrie 2017 de Rada Supre-

mă (parlamentul ucrainean) 

şi a refuzat să deschidă clase 

cu predare în limba ucrainea-

nă la Gimnaziul din Crasna, 

în pofi da unor presiuni enor-

me exercitate de conducerea 

locală. „Multor nu le-a plăcut 

(poziţia mea)” adaugă el.

El mai spune că se exercitau 

presiuni asupra sa pentru a „des-

chide clase cu predare în limba 

ucraineană, dar eu am refuzat, 

argumentând că părinţii nu vor, 

că trebuie organizată adunarea 

generală a părinţilor...”.

Ştefan Mitric este şi preşedin-

te al Asociaţiei Malanca din Cras-

na, organizaţie-partener a Minis-

terului pentru Românii de Pre-

tutindeni de la Bucureşti în pro-

iectul acordării de burse etnici-

lor români din regiunea Cernă-

uţi. Mai mult, Mitric este consi-

lier regional şi a iniţiat în 2017 o 

procedură de apel în cadrul Con-

siliului Regional Cernăuţi către 

Rada Supremă pentru anularea 

Legii educaţiei, însă iniţiativa sa 

nu a fost susţinută de majorita-

tea deputaţilor ucraineni.

Ştefan Mitric consideră că 

autorităţile încearcă în acest 

mod să intimideze directorii 

de şcoli cu predare în limba 

română, argumentând că, în 

afară de el, a fost eliberat din 

funcţie şi Valeriu Leviţchi, di-

rector la şcoala din Ropcea, 

raionul Storojineţ, pentru că 

„nu a vrut să deschidă o cla-

să în limba ucraineană”.

Director al unei școli din Ucraina, 
demis pentru activitatea 
sa în apărarea limbii române
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează: 
 
 MUNCITOR REVIZII ȘI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Turda, Bistrița, Baia Mare, 

Satu Mare 
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte şi meserii, 
specializarea petrol şi gaze/ instalaţii/ construcţii civile şi industriale sau curs de calificare de 
instalator gaze naturale. Experiență minim 1 an în instalații de gaze naturale. Permis de conducere 
categ. B. 
 

  MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ în Zalău 
Candidatul ideal: Absolvent de liceu sau școală de arte şi meserii, specializarea petrol şi gaze/ 
instalaţii, cu calificare de instalator în domeniul gazelor naturale. Experiență minim 1 an în 
instalații. Permis de  conducere ctg.B. 

  
 TEHNICIAN MENTENANȚĂ în Bistrița și Satu Mare 

Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profil tehnic). Experiență minim 2 ani în 
domeniul montării, punerii în funcțiune, mentenanței centralelor termice. Deținerea autorizației 
ISCIR RSL-IMPS constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.  

 
  SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca 

 Candidatul ideal: Studii superioare tehnice finalizate, specializare in domeniu termotehnica. 
 Experiență minim 5 ani în domeniul termotehnic. Deținerea autorizației ISCIR RSL/RVT constituie 
 avantaj. Cunoștințe operare IT foarte bune (MS Office). Permis de conducere categ. B. 

  
Compania va suporta costurile legate de obținerea autorizării ANRE pentru Instalator și ISCIR, pentru celelalte 
poziții menționate mai sus. 
  
Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să ne trimiți CV-ul până la 
data de 01.10.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului nr.40, 550112, sau pe adresa de e-mail: 
ionela.muresan@seacomplet.ro 
 
Persoanele selectate vor fi contactate pentru  interviu. 
 
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454  
www.seacomplet.ro 

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, 
etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră 
cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679  - „GDPR"), în scopul 
recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei 
relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și 
https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/ 
  

Probabilitatea este mai 

mare ca medicii în formă 

fi zică bună să-şi întrebe 

pacienţii cât de mult sport 

fac, sugerează un nou stu-

diu, relatează marţi agen-

ţia britanică Press 

Association.

Pe de altă parte, este mai 

puţin probabil ca medicii mai 

puţin activi să întrebe despre 

nivelul de activitate fi zică al 

pacienţilor lor.

Noul studiu, publicat în 

British Journal of General Prac-

tice Open, ajunge la conclu-

zia că propriul stil de viaţă al 

medicilor infl uenţează reco-

mandările preventive privi-

toare la activitatea fi zică.

Autorii i-au intervievat în 

acest sens pe medicii care au 

luat parte la studiul asupra 

medicilor şi studenţilor la me-

dicină norvegieni.

Dintre cei 562 de medici 

care au răspuns la întrebări, 

307 (58%) au spus că îi în-

treabă de obicei pe pacienţi 

despre obiceiurile lor privind 

activităţile fi zice.

În acelaşi timp, medicii îi 

întreabă mai puţin pe paci-

enţi despre consumul lor obiş-

nuit de alcool, numai 27% 

dintre ei întrebându-i pe oa-

meni cât de mult beau.

„Cu cât sunt mai activi me-

dicii din punct de vedere fi -

zic, cu atât mai mult fac re-

comandări privind activitatea 

fi zică”, este concluzia studiu-

lui efectuat de experţi din ca-

drul Universităţii din Oslo.

Pe de altă parte, „nu s-a 

descoperit nicio asociere între 

obiceiurile medicilor privind 

consumul de alcool şi frecven-

ţa recomandărilor pe această 

temă”, mai notează studiul.

Medicii în formă fizică bună, 
mai predispuşi să le ceară 
pacienţilor să facă sport (studiu)

Benefi ciile administrării 

unei doze mici de aspiri-

nă zilnic în cazul persoa-

nelor vârstnice care speră 

astfel să-şi menţină un 

timp mai îndelungat sta-

rea de sănătate sunt limi-

tate, arată un nou studiu 

la care au participat peste 

19.000 de persoane, potri-

vit Press Association.

Aspirina nu a redus în mod 

semnifi cativ riscul de infarct, 

atac cerebral şi nici nu a con-

tribuit la reducerea riscului 

demenţă sau de dobândire a 

unor dizabilităţi la adulţii să-

nătoşi cu vârsta peste 70 de 

ani, demonstrează studiul.

În schimb, utilizarea me-

dicamentului a fost corela-

tă cu un risc crescut de he-

moragii severe, în acord cu 

descoperirile cercetărilor 

anterioare.

Ar putea lua aspirină 
în mod inutil

Cercetătorul principal, pro-

fesorul John McNeil de la Mo-

nash University din Australia, 

spune că studiul arată că mul-

ţi vârstnici ar putea lua acest 

medicament „în mod inutil”.

Omul de ştiinţă a averti-

zat că rezultatele studiului 

nu se aplică persoanelor ca-

re au avut în istoricul medi-

cal un atac de cord, angină 

sau atac cerebral şi pentru 

care aspirina este recoman-

dată în scopul prevenirii îm-

bolnăvirilor ulterioare.

Rezultate studiului, la ca-

re au luat parte 19.114 de per-

soane, cei mai mulţi cu vâr-

ste peste 70 de ani, a fost pu-

blicat în New England Jour-

nal of Medicine.

Jumătate dintre participanţi 

au luat o doză mică de 100 mg 

de aspirină în fi ecare zi, iar ce-

lălalt grup a primit un placebo. 

Subiecţii au fost verifi caţi din 

nou după cinci ani.Tratamen-

tul cu aspirină nu a afectat 

riscul îmbolnăvirii de demen-

ţă sau dobândirea unei diza-

bilităţi, a constatat studiul, iar 

rata de evenimente cardiovas-

culare precum boli coronari-

ene, atac de cord şi atac ce-

rebral a fost similară cu cea 

din grupul căruia i-a fost ad-

ministrată substanţa placebo.

Dintre cei care au luat 

aspirină, 3,8% s-au con-

fruntat cu hemoragii grave, 

comparativ cu 2,8% în gru-

pul placebo.

Risc mai mare de deces

Cercetătorii au constatat un 

risc mai mare de deces la cei 

care au luat aspirină. Un pro-

cent de 5,9% dintre cei care 

au luat aspirină au decedat pe 

perioada desfăşurării studiu-

lui, comparativ cu 5,2%, rata 

de deces în grupul placebo.

Cu toate acestea, autorii cer-

cetării spun că diferenţa mică 

dintre cele două procente şi fap-

tul că cele mai multe decese au 

fost cauzate de cancere nece-

sită investigaţii suplimentare şi 

ar putea fi  întâmplătoare.

„În ciuda faptului că aspi-

rina există de peste 100 de 

ani, nu am ştiut până acum 

dacă vârstnicii sănătoşi trebu-

ie să şi-o administreze ca mă-

sură preventivă pentru a se 

menţină sănătoşi un timp mai 

îndelungat. Aspirina este unul 

dintre cel mai des folosite me-

dicamente în tratamentul pre-

ventiv, iar răspunsul la aceas-

tă întrebare trebuia dat de 

mult timp”, spune McNeil.

„Înseamnă că milioane de 

oameni sănătoşi din lumea în-

treagă care iau aspirină în do-

ze mici fără un motiv medi-

cal fac acest lucru în mod in-

util, deoarece studiul a de-

monstrat că nu există un be-

nefi ciu general care să com-

penseze riscul de hemoragie”.

Studiul a fost realizat de 

Monash University din Aus-

tralia şi de Berman Centre for 

Outcomes and Clinical Resear-

ch din Statele Unite.

În prezent, aspirina este 

considerată de mulţi specia-

lişti „medicamentul-minu-

ne”. A fost primul medica-

ment descoperit din clasa 

antiinfl amatoarelor nestero-

idiene, în prezent fi ind unul 

dintre cele mai utilizate me-

dicamente pe plan mondial, 

cu un consum anual estimat 

de aproximativ 40.000 de to-

ne. Deşi cunoscut sub forma 

actuală (tablete) de aproxi-

mativ 100 de ani, ingredien-

tul activ al apirinei este uti-

lizat pentru tratarea durerii 

de mai bine de 3000 de ani. 

Aspirina ajuta la prevenirea 

producerii de prostaglandi-

ne, substanţe chimice pro-

duse de organism care re-

glează durerea şi infl amaţia.

Aspirina a fost descoperi-

tă de chimistul Felix Hoffman 

la fi nalul secolului XIX şi în 

scurt timp s-a dovedit a fi  cel 

mai de succes medicament. 

Un nou studiu despre aspirină: 
beneficii limitate pentru vârstnici
Utilizarea medicamentului a fost corelată cu un risc crescut de hemoragii severe

Aspirina nu a redus în mod semnifi cativ riscul de infarct, arată datele unui studiu realizat recent
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Colectivul Laboratorului de Controlul Calităţii 
Produselor Apicole şi al Disciplinei de Apicultură şi 
Sericicultură din USAMV CN este alături de colega 

noastră, d-na Dr. ing. Otilia Bobiş, în durerea 
pricinuită de trecerea în nefi intă a tatălui. 

Dumnezeu să-l odihnească.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

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

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zona 
Titulescu, doar pentru elevi sau 
studenţi. EXCLUS agenţii imobilia-
re. Informaţii primiţi la telefon 
0757-731558. (3.7)

APARTAMENTE

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

¤ Caut de lucru în domeniul 

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

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

Deutsche Bahn 
CARGO ROMÂNIA

operator privat de 
transport feroviar de 

marfă angajează Mecanici 
de Locomotivă. Solicităm 

experienţă în domeniu, 
fără întrerupere de 

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

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

jobs.ro@deutschebahn.com

SERVICII

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 

telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

DIVERSE

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

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

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

CĂRŢI

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

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

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.

CITAȚII

¤ Numiții Sztan Vasilie, Sztan 

Gyorgy, Sztan Laszlo, Sztan Gyorgy, 

Sztan Maria măritată Goia Gabor, 

Sztan Florika măritată Lup Ioan 

Perki si Sztan Ana, măritată Mitre 

Flora, toți cu domiciliul necunoscut, 

sunt citați în calitate de pârâți, la 

Judecatoria Huedin, în dosar nr 

1755/242/2011, termen: 

16.10.2018, ora 12.00, complet 5 

civil, sala 4, în proces cu Stan Ana.

¤ Numiții Lung Flora născută Dez-

so, Lung Gyorgy a lui Dumitru, 

Lung Lucreția măritată Lung Elek, 

Lung Istvan a lui Istvan Blagi, Vă-

duva lui Lung Peter născută Ben-

czan Maria, Lung Gyorgy a lui De-

meter, Lungu Gheorghe, 

Dumitraș Ana, și Sărăcuț Maria, 

cu ultimul domiciliu cunoscut în 

comuna Poieni, sat Valea Drăga-

nului, jud. Cluj, sunt citați la Jude-

cătoria Huedin, în dosar civil nr 

873/242/2012, termen de jude-

cată 30.10.2018, ora 12.30, în 

proces cu Florea Gheorghe pentru 

întabulare drept de proprietate.

PIERDERI

¤ S.C. IDEX S.R.L. având C.I.F. RO 

14152068, cu nr. 

J12/1130/2001 în registrul 

O.R.C. Clu,j pierdut certifi cat con-

statator de la sediul secundar. Se 

declară nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

AVIZ DE MEDIU

KALLO ŞTEFAN în calitate de titular, anunţa publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborare PUZ pentru construire imobil de locuinţe 
colective cu regim de înălţime D+P+2E+ER“, în comuna 
Florești, str. Fagului, CF NR. 67179, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediu 
KALLO ŞTEFAN din sat Florești, str. Florilor, nr. 105, ap. 2, 
jud. Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, 
din data de 19.09.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 09.10.2018, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr 99, bl 9B, Cod 400609, tel. 0264-
410722, fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.
anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

PETRIŞOR IOAN în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu: 
PUZ construire ansamblu 4 locuinţe, împrejmuire teren, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, Florești, str. Eroilor, 
nr. 56, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la S.C. 
HELVCONSTRUCT S.R.L, în zilele luni-vineri, între orele 
09:00-14:00, din data de 20.09.2018.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii, până la data 09.10.2018, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr 99, bl 9B, Cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. SOMEŞUL CALD PRODUCŢIE S.R.L. şi asocia-
ţii anunță inițierea PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU 
DE LOCUINŢE COLECTIVE, LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, 
DOTĂRI PUBLICE- GRĂDINIŢĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
ACCESE, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE EDI-
LITARE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI NOTARIALE, 
PARCELARE, amplasat în com. Baciu, sat Baciu, FN, jud. 
Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Jude-
ţean Cluj, direcţia urbanism.

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. NEW AGE IVEST S.R.L. anunță inițierea PUZ 
PENTRU EXTINDERE ZONA CENTRALĂ ŞI CONSTRUIRE IMO-
BIL MIXT - LOCUINŢE COLECTIVE ŞI SPAŢII COMERCIALE CU 
REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+2E+ER, ÎMPREJMUIRE, AMENA-
JĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE REŢELE 
ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, amplasat în com. Gilău, str 
Principală nr. 229, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Jude-
ţean Cluj, direcţia urbanism.

ANUNŢ DE URBANISM

IRIMIEŞ ION-FLORIN, KERTESZ TEREZIA şi GHER-
MAN EMIL anunţă iniţierea PUZ PENTRU CONSTRUIRE 
IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 
D+P+2E+ER, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EX-
TINDERE REŢELE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILI-
TĂŢI, OPERAŢIUNI NOTARIALE DE ALIPIRE TERENURI, cu 
amplasamentul în comuna Florești, sat Florești, zona str. 
Plopilor, C.F. 75663, C.F. 75668, C.F. 75609, jud. CLUJ.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Flo-
rești, direcţia urbanism.

¤  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



miercuri, 19 septembrie 2018 monitorulcj.ro 11

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

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

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

ORAR: L-V 9-17

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

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

EXPEDIEM PRIN CURIER.
Clujenii benefi ciază de livrare gratuită indiferent 

de cantitate.

Oferim servicii de montaj și surfi lare mochete.

DORACLEAN SRL

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

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

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

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

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

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

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României 
12:30 Teleshopping 
13:00 Aici, acum 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbește corect! 
15:00 Akzente 
16:00 Telejurnal 
16:05 Akzente 
17:00 Telejurnal 
17:25 Live sală 
17:30 Handbal feminin, Liga 
Florilor: Dunarea Braila - CSM 
Bucuresti 
19:10 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 
22:00 România 9 
22:35 Secrete de război 
23:30 Dosarele 
extratereștrilor 
23:30 Turul Ciclist al României 
23:45 Dosarele 
extratereștrilor 

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Iubire și răzbunare 
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Ultimul trib: 
Madagascar 
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 Triplusec 
22:30 Ținta: Președintele 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 
13:30 Mama mea gătește 
mai bine 

14:30 Teleshopping 
15:05 Focus 
15:50 Familia 
18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește 
mai bine 
20:30 Misterul din Iordania 
22:30 Starea naţiei 
23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Te vreau lângă mine 
15:00 Teo Show 
17:00 FanArena 
18:45 Știrile Kanal D 
19:30 Exatlon 
19:45 Exatlon 
23:15 Cine-i Chefu'? 

LOOK TV

12:00 Teleshopping 
13:00 Știrile Look Sport 
13:30 Fotbal Campionatul 
Turciei: Galatasaray – 
Alanyaspor 
13:30 Teleshopping 
14:30 Seria A Show: Magazin 
Seria A 
15:00 La Liga World: Magazin 
La Liga 
15:30 Teleshopping 
16:30 Look de campion 
16:30 Liga Magazin 
17:00 Știrile Look Sport 
17:30 Fotbal Campionatul 
Spaniei: Levante - Valencia 
17:30 Magazin UEFA Europa 
League 
18:30 Rezumate UEFA 
Champions League 
19:00 Studio UEFA Europa 
League 
19:30 Știrile Look Sport 
19:55 UEFA Europa League: 
Sevilla – Standard Liege 
20:00 Look de campion 
21:00 Fotbal Campionatul 
Italiei: Milano - Roma 
22:00 UEFA Europa League: 
Dinamo Zagreb – Fenerbahce 
23:00 Liga Magazin 

ANUNŢ DE ANGAJARE

C. N. POSTA ROMANA S. A . – OFICIUL JUDETEAN 
DE POSTA CLUJ

organizează la sediul din Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand 
nr. 33 , în data de 26.09.2018, ora 10,00, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi pe durată nedeterminată:

- factori poştali distribuitori în municipiul Cluj-Napoca 
şi localităţile: Baciu, Cojocna

- ofi cianţi urbani în municipiul Cluj-Napoca
- agenţi poştali în localităţile: Iuriu de Câmpie, Cuzdrioara
- electrician şi instalator în municipiul Cluj-Napoca
- şoferi în municipiul Cluj-Napoca
Documente necesare pentru inscriere: cerere de înscriere, 

curriculum vitae, actul de identitate și diploma de absolvire 
a învăţământului obligatoriu (original și copie), permis de 
conducere categoria B pentru sofer si califi care pentru 
electrician și instalator.

Persoanele interesate vor depune actele solicitate la 
sediul Ofi ciului Judeţean de Poştă Cluj, str. Regele Ferdinand 
nr. 33.

Termen limita de inscriere: 25.09.2018, pana la ora 
12,00

Contact: telefon:  0264/534 516 (interior 122) sau 
0264/433 457

ANUNŢ DE MEDIU

„SNGN ROMGAZ SA , titular al proiectului: „ Elaborare 
documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de 
construire a obiectivului conducta ape reziduale de la Grup 
127 Taga la Grup 15 Taga si montare bazin colectare ape 
reziduale Grup 15 Taga si conducta evacuare impuritati 
sonda 119 Taga – SP Taga“, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Protecta Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea 
procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru 
proiectul „ Elaborare documentatie pentru autorizarea 
executarii lucrarilor de construire a obiectivului conducta 
ape reziduale de la Grup 127 Taga la Grup 15 Taga si 
montare bazin colectare ape reziduale Grup 15 Taga si 
conducta evacuare impuritati sonda 119 Taga – SP Taga“, 
propus a fi  amplasat in extravilanul (partial) comunei Taga 
si in extravilanul comunei Geaca, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr 99, in zilele 
de luni-joi intre orele 9:00-16:00, vineri intre orele 
9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data 

publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.09.2019

ANUNŢ DE MEDIU

„Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că masterplanul „Masterplan dezvoltare 
zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca“, propus 
a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, zona Sopor, 
județul Cluj, titular: R.A.D.P. Cluj-Napoca, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-
410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului”.
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Încearcă victoria

Echipa de handbal feminin a 
Universităţii Cluj va disputa, as-
tăzi, meciul etapei a patra din 
Liga Naţională pe teren pro-
priu, în compania nou-promo-
vatei SCM Gloria Buzău. Partida 
dintre cele două echipe va avea 
loc în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”, începând cu ora 
18:00. În etapa trecută clujen-
cele au cedat cu 23-27 în der-
by-ul regional cu CS Gloria 
Bistriţa. În clasament, echipa 
oaspete ocupă locul 10, iar 
„studentele” se afl ă pe a 13-a 
poziţie. La fi nalul acestei etape, 
Liga Naţională va intra în pauză 
competiţională, până pe 7 oc-
tombrie, pentru jocurile echipei 
naţionale. Vineri, 21 septem-
brie, echipa de handbal mascu-
lin va întâlni, tot de la ora 
18:00, pe teren propriu, forma-
ţia CSM București.

Cristian Tand, convocat 
la naţională
Jucătorul echipei Ardealul Cluj, 
Tand Cristian, a primit scrisoa-
rea de convocare la lotul naţio-
nal de fotbal al României U18. 
Echipa naţională antrenată de 
Laurenţiu Roșu va disputa în 
perioada 22-28 septembrie do-
uă meciuri amicale în compa-
nia selecţionate similare a 
Muntenegrului, partidele a-
vând loc în localitatea 
Podgorica. În ultimul meci, re-
prezentativa României U18 a 
piredut în faţa naţionalei 
Norvegiei, scor 4-0.

Amical de volei

Voleibaliștii universitari se afl ă 
în perioada de pregătire a nou-
lui sezon din Divizia A1, care va 
începe în 13 octombrie. Astfel, 
echipa de volei masculin a 
Universitatea Cluj va disputa 
două meciuri amicale cu ACS 
Volei Municipal Zalău în zilele 
de 21 și 22 septembrie, vi-
neri-sâmbătă, în Sala 
Sporturilor din Zalău. Jocul de 
vineri va începe la ora 17:00, 
iar cel de sâmbătă la ora 
11:00. Universitatea Cluj s-a în-
tărit cu opt jucători (Paul 
Cămui, Silviu Grigoraș, Liviu 
Râpeanu, Șerban Pașcan, Vlad 
Negrean, Eduard Catrina, 
Sergiu Tămășilă și Marius 
Șoloc) și și-a schimbat antreno-
rul principal. De pregătirea 
echipei se ocupă acum polone-
zul Piotr Sobolewsky.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Au trecut deja şapte 

etape, iar Universitatea 

Cluj pare că nu poate 

să se ţină de ţinta 

impusă la începutul 

sezonului.

Cu trei meciuri pierdute, 

Universitatea Cluj se situea-

ză abia pe locul 8, pe prime-

le poziţii în clasamentul Li-

gii a 2-a situându-se Acade-

mica Clinceni, Sportul Sna-

gov şi Petrolul.

Tocmai de aceea, condu-

cerea clubului Universităţii 

Cluj s-a întâlnit marţi la 

prânz, pentru a analiza star-

tul deloc reuşit de campio-

nat. Se pare că în cadrul şe-

dinţei s-a pus în discuţie 

schimbarea antrenorului 

Adrian Falub însă această a 

fost respinsă, schimbarea 

antrenorului nu garantează 

promovarea pare să fi fost 

concluzia şedinţei de ieri a 

şefilor Universităţii, scrie 

cjsport.ro

Jucătorii însă nu au fost 

atât de norocoşi, aceştia fi -

ind principalii vinovaţi de 

înfrângerile suferite.

Următoarea perioadă este 

una plină pentru Universita-

tea Cluj, care va juca, la trei 

zile după meciul cu Petrolul, 

în Cupa României, de la ora 

cu Progresul Spartac, iar apoi 

în deplasare la Mioveni.

În funcţie de rezultatul 

acestor meciuri obiectivul U-

niversităţii ar putea fi  chiar 

schimbat şi accederea în Li-

ga 1 „mutată” pentru sezo-

nul următor.

Rezultate sezon 2018-2019:
FC Argeş Piteşti – Univer-

sitatea Cluj 2-1

Universitatea Cluj – Aero-

star Bacău 3-2

Universitatea Cluj – Lu-

ceafărul Oradea 2-0

Politehnica Timişoara – 

Universitatea Cluj 1-0

Universitatea Cluj – Ener-

geticianul 3-0

Chindia Târgovişte – Uni-

versitatea Cluj 2-1

Universitatea Cluj – Me-

taloglobus 2-0

Falub este susţinut în continuare, 
jucătorii au fost analizaţi

1. Academica Clinceni 18

2. Sportul Snagov 17

3. Petrolul Ploiești 16

4. CS Mioveni 15

5. FC Argeș Pitești 15

6. Pandurii Tg. Jiu 14

7. UTA Arad 13

8. Universitatea Cluj 12

9. Chindia Târgoviște 11

10. Energeticianul 10

11. Daco-Getica București 9

12. Ripensia Timișoara 8

13. Politehnica Timișoara 7

14. Metaloglobus 7

15. Farul Constanța 6

16. Luceafărul Oradea 5

17. Aerostar Bacău 4

18. Poli Timișoara 4

19. Dacia Unirea Brăila 3

20. CS Balotești 2

Clasament 
Liga a 2-a

Apuseni Ultra Race este 

prima şi singura competi-

ţie internaţională din 

România care se desfăşoa-

ră pe un traseu montan 

de 170 km (100 de mile).

Dacă prima ediţie, cea din 

2017, a avut o singură probă 

care a adunat la linia de start 

17 alergători, în 2018, în anul 

Centenarului, organizatorii 

Apuseni Ultra Race au dorit 

să contureze un eveniment 

special atât pentru a aniver-

sa în pas alergător marele 

eveniment istoric, cât şi pen-

tru a promova pe plan naţi-

onal şi internaţional frumu-

seţile naturale regăsite în 

Munţii Apuseni.

Traseul competiţiei se în-

tinde de-a lungul unor zo-

ne cu un potenţial turistic 

foarte mare, enumerând aici 

doar câteva: Arieşeni, Pa-

diş, Vlădeasa, Beliş, Mun-

tele Mare.

Organizatorii îşi doresc ca 

această competiţie să creas-

că comunitatea celor pasio-

naţi de alergare montană, a-

tât din România, cât şi din a-

fară. În acest sens, competi-

ţia are parteneriate cu 8 com-

petiţii din străinătate, din ţă-

ri ca: Italia, Turcia, Spania, 

Portugalia, Cipru, Franţa, Aus-

tria şi Marea Britanie.

În 2018, Trilogia Apuseni-

lor nu înseamnă doar că aler-

gătorii vor avea de înfruntat 

cele mai înalte trei vârfuri din 

Munţii Apuseni, ci şi faptul 

că Apuseni Ultra Race va avea, 

în premieră, trei curse: Roşie 

(170 km), Galbenă (100 km) 

şi Albastră (40 km).

În cadrul acestei ediţii 

s-au înscris la linia de start 

111 participanţi. 46 de aler-

gători la proba regină a com-

petiţiei, 29 la proba de 100 

km şi 36 la proba de 40 km. 

În total, la linia de start vom 

avea 17 prezenţe feminine, 

cât totalul participanţilor de 

anul trecut.

Printre participanţi se nu-

mără: Tiberiu Uşeriu, triplul 

câştigător al celui mai greu 

ultramaraton din lume, 6633 

Arctic Ultra, care revine la 

Apuseni Ultra Race în cali-

tate de participant, după ce 

anul trecut acesta a făcut 

parte din echipa de volun-

tari ai competiţiei.

O altă prezenţă puterni-

că în cadrul cursei este re-

prezentată de prima prezen-

ţă feminină înscrisă în con-

curs şi totodată primul spor-

tiv străin, Sonja Braun, ori-

ginară din Germania. Sonja 

este câştigătoarea ediţiei din 

2014 a MT Everest Challen-

ge Marathon, o alergătoare 

de cursă lungă extrem de 

ambiţioasă gata să descope-

re frumuseţile Apusenilor în 

pas alergător.

Traseul competiţiei străba-

te zona Munţilor Apuseni, 

startul având loc în zona lo-

calităţii Arieşeni (judeţul Al-

ba), iar zona de fi niş fi ind în 

staţiunea turistică Muntele 

Băişorii (judeţul Cluj).

Cei 111 participanţi la com-

petiţie vor avea parte de sur-

prize culinare pe parcursul 

traseului. Mai mulţi bucătari 

îi vor aştepta cu mâncare cal-

dă în locurile strategice ale 

cursei, aceasta fi ind o premi-

eră pentru cursele de profi l 

din România.

Medaliile şi cupele din acest 

an au fost create manual de 

către membrii Fundaţiei Ra-

fael, o organizaţie nonguver-

namentală, nonprofi t.

Tiberiu Uşeriu şi Sonja Braun participă 
la ultramaratonul Apuseni Ultra Race
La sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 21-23 septembrie, va avea loc a doua ediţie 
a celei mai dificile competiţii de maraton organizate în România, Apuseni Ultra Race.

Organizatorii Apuseni Ultra Race au dorit să contureze un eveniment special atât pentru a aniversa în pas alergător marele eveniment istoric
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