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Metroul din Cluj, luat în balon de primarul Iașului 
Mihai Chirică: „Când apare metroul la Cluj, eu voi fi primul călător. Să dea Dumnezeu 
să pot să mă mişc, dar bănuiesc că nu o să apuc!” Pagina 3 

ACTUALITATE

O româncă a fost arestată pe aeroportul 
din Luton pentru trafic de persoane

SOCIAL

Parada modei în școlile din România. 
Elevii clujeni poartă haine scumpe.

Arestarea are legătură cu o 
investigație precedentă a 
GLAA din Birmingham, din 
luna mai a acestui an. Atunci, 
alți doi români, un bărbat și 
o femeie, au fost reținuți și 
anchetați sub suspiciuni de 
sclavie modernă și trafic de 
persoane.

Gangmasters and Labour 
Abuse Authority (n.r. Autori-
atea pentru Detectarea Abuzu-
lui în Angajări) a arestat o fe-
meie în vârstă de 51 de ani, 
după ce a aterizat pe aeropor-
tul Luton din Londra, într-un 
zbor dinspre Cluj-Napoca, joi 
dimineață, 19 septembrie.

„Prioritatea noastră numă-
rul unu este să protejăm an-
gajaţi de abuzuri, dar o parte 

fundamentală pentru noi este 
şi descoperirea unor astfel de 
cazuri de exploatare umană”, 
a declarat Andy Davies, ofi ţer 
GLAA, pentru un site englez.

Unităţile publice de învăţă-
mânt nu mai impun un cod ves-
timentar strict, iar etalarea bo-
găţiei poate avea urmări serioa-
se. Sunt părinţi care nu îşi per-
mit să susţină fi nanciar toate 
mofturile adolescenţilor, copiii 
având de suferit în cercul pe ca-
re îl frecventează, potrivit stiri-
leprotv.ro. Alina, o elevă în cla-
sa a 12-a la un liceu din Cluj-Na-
poca, spune că are haine de câ-
teva mii de euro şi că îşi doreş-
te să devină designer vestimen-
tar. Pentru ea contează enorm 
calitatea şi aspectul.

Psihologul clujean Lenke Iu-
hoş dezvăluie că sunt foarte 
mulţi părinţi care merg şi se îm-
prumută, doar că să aibă un co-
pil perfect imbrăcat. „Când pă-

rinţii simt o lipsă din partea co-
pilului, ei compensează şi ali-
mentează zona de vestimenta-
ţie”, avertizează aceasta.

Corina Pop, directorul Cole-
giului Tehnic „Anghel Saligny” 
din Cluj-Napoca, recunoaşte că 
a fost o tentativă de a introdu-
ce uniformele şcolare, dar, spre 
surprinderea ei, s-a lovit de re-
fuzul a multor părinţi.

„Am colege care investesc 
mii de lei în ţinute. Nu mi se 
pare ok. Vii aici să înveţi, nu să 
faci o concurenţă cu cineva”, 
este de părere o elevă. „Ţin să 
fi u curat, ordonat, totul în re-
gulă, dar există şi cealaltă par-
te, unde mulţi se îmbracă cu ha-
ine super scumpe”, mărturiseş-
te un alt licean.

POLITICĂ

Președintele Klaus Iohannis 
și-a depus candidatura
Klaus Iohannis, în aplauzele a 3000 de 
susținători, și-a depus ofi cial candidatura 
pentru alegerile prezidențiale. Pagina 4

ACTUALITATE

Tunelurile secrete de sub 
Cluj, un mit sau o realitate?
Circulă o legendă conform căreia sub aproa-
pe toate marile oraşe medievale se găseau 
tuneluri care comunicau între ele. Pagina 2

SOCIAL

Sprijin pentru femeile 
abuzate sexual
O tânără suedeză, deschide primul centru 
de acest fel din țară Pagina 5

Inima Ardealului, 
atracție pentru turiști
Cluj-Napoca a început să câştige teren în raport cu alte oraşe turistice din România şi este pe primul 
loc în topul căutărilor, urmat de București și Băile Tușnad.  Pagina 2

inFOTO

Cluj-Napoca, orașul cel mai căutat de români în 2019

MUZICĂ PE LACUL CHIOS O orchestră de cameră a interpretat în manieră simfonică piese pop-rock celebre 
românești sau internaționale într-un decor de apus superb, pe lacul Chios în cadrul Cluj Symphony Experience.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Cluj-Napoca a început 

să câştige teren în raport 

cu alte oraşe turisticel din 

România şi este pe primul 

loc în topul căutărilor.

Cluj-Napoca şi Bucureşti 

sunt pe primul loc în topul 

oraşelor căutate pe site-ul 

momondo.ro, în timp ce pe 

locul al treilea se afl ă Băile 

Tuşnad. Ascensiunea oraşu-

lui de sub Feleac se datorea-

ză în mare măsură festiva-

lurilor care au loc pe durata 

întregii veri, dar şi a unor 

obiective turistice precum 

Grădina Botanică.

Un turist care ajunge în 

Cluj este nevoit să plătească 

în medie 42 de euro pentru o 

noapte de cazare la un hotel 

de trei stele, preţul fi ind unul 

asemănător cu cele din Bucu-

reşti. Cele mai scumpe hote-

luri sunt la Băile Tuşnad, aco-

lo unde pentru o noapte se 

ajunge şi la 62 de euro.

Record de turişti la Cluj în 
primele patru luni din 2019

Peste 170.000 de turişti 

au vizitat Clujul anul tre-

cut, potrivit datelor Direc-

ţiei Judeţene de Statistică. 

Vorbim de o creştere cu 35% 

faţă de 2016.

„În perioada 1.04 – 

30.04.2019 unităţile de tu-

rism în funcţiune cu minim 

10 locuri-pat, au oferit tu-

riştilor 4553 camere cu 9394 

locuri. În perioada 1.01 – 

30.04.2019 au fost cazaţi 

173479 turişti, din care 

29976 turişti străini (repre-

zentând 17,3% din totalul 

turiştilor). Comparativ cu 

aceeaşi perioadă din 2018, 

numărul turiştilor străini a 

scăzut cu 8,9%”, transmi-

te Direcţia Judeţeană de Sta-

tistică Cluj.

Potrivit unui comuncat de 

presă al instituţiei, cei mai 

mulţi turişti străini provin 

din: Italia (4200), Germania 

(4156), Ungaria (3877), Re-

gatul Unit (2374), Franţa 

(1737), SUA (1291).

„Indicele de utilizare netă 

a locurilor de cazare în luna 

aprilie 2019 a fost de 34,9%, 

cu 3,2 puncte procentuale mai 

mare faţă de luna aprilie 2018”, 

mai transmite Direcţia Jude-

ţeană de Statistică.

Salina Turda, 
la mare căutare

Una dintre cele mai im-

portante atracţii turstice din 

judeţul Cluj, Salina Turda, 

a avut în 2018 cu 12% faţă 

de anul precedent.

Salina Turda a înregistrat 

anul trecut un număr record 

de turişti, de aproape 

690.000, numărul acestora 

apropiindu-se de populaţia 

judeţului Cluj, care depă-

şeşte 730.000 de persoane.

Directorul Salinei Turda, 

Simona Baciu, a declarat că 

peste o treime din turişti a 

provenit din străinătate, ceea 

ce confi rmă că promovarea 

externă a Salinei a dat roade.

Conform Direcţiei Judeţe-

ne de Statistică Cluj, popula-

ţia judeţului Cluj era la 1 iu-

lie 2018 de 730.216 persoane.

„Cu siguranţă, în acest an 

vom depăşi cifra de 730.000 

de vizitatori, cât are popula-

ţia judeţului. Turismul din 

Transilvania a fost pe un trend 

pozitiv şi tot ceea ce a trebu-

it noi să facem a fost să pu-

nem Salina Turda în valoare”, 

a precizat Simona Baciu.

În 2017, Salina Turda a fost 

vizitată de 620.000 persoane.

Inima Ardealului, atracţie pentru turişti
Cluj-Napoca, cea mai căutată destinaţie de vacanţă de români în 2019

Circulă o legendă conform 

căreia sub aproape toate 

marile oraşe medievale 

se găseau tuneluri 

care comunicau între ele.

Unul dintre oraşele despre 

care s-a vehiculat că ar avea 

o adevărată reţea de tuneluri 

în subteran este Cluj-Napoca.

Legenda urbană conform 

căreia sub Cluj ar exista o 

adevărată reţea de tuneluri, 

care ar duce din centrul ora-

şului, până la periferie, a 

aprins imaginaţia multor ge-

neraţii. În plină eră comunis-

tă, în anii 1960, o echipă de 

cercetători de la Universita-

tea Babeş-Bolyai şi de la Mu-

zeul Naţional de Istorie a 

Transilvaniei a făcut o serie 

de investigaţii arheologice 

pentru a descoperi şi docu-

menta eventualele ieşiri ale 

tunelurilor secrete ale Cluju-

lui. Ofi cial, aceste cercetări 

nu au dus la niciun rezultat 

pozitiv, informează rfi .ro.

Însă ce spune legenda 

despre aceste misterioase 

tuneluri? În esenţă, ar fi fost 

vorba despre câteva tune-

luri de mari dimensiuni, a-

tât de mari încât prin ele ar 

încăpea un cavaler şi calul 

său, care ar lega centrul Clu-

jului de biserica odinioară 

fortificată de la Calvaria, de 

cetatea din Floreşti sau de 

fortificaţia austriacă de pe 

Cetăţuie, scrie istoricul Tu-

dor Sălăgean, în cartea „Mi-

turi şi legende din tradiţia 

multimilenară a Clujului”.

Legenda mergea atât de 

departe, încât îl imagina pe 

regele Matia Corvin, născut 

de altfel, la Cluj, folosind a-

ceste tuneluri pentru a se re-

trage în afara oraşului, din 

faţa oricărui pericol l-ar fi  

pândit. Se vorbea chiar şi 

despre o reţea care ar fi  le-

gat diferite puncte din cen-

trul oraşului, care ar fi  fost 

utilizată de fosta Securitate.

Dar care este realitatea în 

ceea ce priveşte aceste tune-

luri? Potrivit istoricului Tudor 

Sălăgean, Clujul secolelor tre-

cute, supranumit ”Oraşul Co-

moară” al Transilvaniei era un 

important centru comercial, 

iar sub clădirile din centru se 

afl au, aproape fără excepţie, 

pivniţe încăpătoare, în care 

existau şi încăperi secrete, fo-

losite, cel mai adesea, ca de-

pozite de bunuri şi chiar ca 

refugii în caz de pericol.

Legende au născut şi mis-

terioasele subsoluri ale bise-

ricii Sfântul Mihail din cen-

trul Clujului, care nu au fost 

accesibile cercetătorilor un 

timp îndelungat. Biserica a 

fost loc de întrunire a Dietei 

Transilvaniei şi a fost mar-

tora încoronării principilor 

transilvani. Istoricii se în-

treabă dacă toate aceste re-

alităţi sunt sufi ciente pentru 

a presupune existenţa unor 

posibile ieşiri secrete, pen-

tru cazurile de forţă majoră.

„În ceea ce priveşte tune-

lurile lungi de câţiva kilome-

tri, care ar lega Clujul medi-

eval de diferite puncte situa-

te în afara acestuia, ele repre-

zintă o aberaţie tehnică, fi ind, 

foarte probabil, unul dintre 

produsele sedimentate de-a 

lungul secolelor ale imagina-

rului colecitv”, mai spune is-

toricul clujean Tudor Sălăgean.

Tunelurile secrete de sub Cluj, 
sunt un mit sau o realitate?
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Clujul este pe locul doi 

la numărul de angajaţi 

cu salariu de peste 1.000 

de euro, fi ind la mare 

distanţă de Bucureşti.

Peste 943.000 de români 

lucrează cu contracte de 

muncă cu salarii de peste 

1.000 de euro (4.725 de lei) 

brut pe lună, potrivit infor-

maţiilor furnizate de Inspec-

ţia Muncii la solicitarea ZF. 

Acest nivel salarial brut se 

traduce într-un salariu net 

lunar în valoare de aproa-

pe 600 de euro (2.764 de 

lei net pe lună).

Cei aproape 1 milion de 

angajaţi care câştigă echiva-

lentul a peste 1.000 de euro 

brut pe lună reprezintă 17% 

din totalul celor aproximativ 

5,6 milioane de salariaţi ac-

tivi, conform datelor Inspec-

ţiei Muncii. Cei mai mulţi an-

gajaţi cu salarii de peste 1.000 

de euro brut pe lună lucrea-

ză în Bucureşti (355.557 de 

salariaţi cu salarii mai mari 

de 1.000 de euro brut, adică 

38% din totalul salariaţilor cu 

acest nivel salarial la nivel na-

ţional), Cluj (63.730 de sala-

riaţi, 7% din total), Timiş 

(53.506 de salariaţi, 6% din 

total), Ilfov (36.392 salariaţi, 

4% din total) şi Iaşi (34.045 

de salariaţi, 3,6% din total).

Funcţiile pe care le ocu-

pă angajaţii cu salarii bru-

te de peste 1.000 de euro 

pe lună sunt funcţiile de 

management şi funcţiile de 

specialişti – „de la funcţii 

de administra¬tiv/secre-

tariat, suport tehnic, şo-

feri, resurse umane, finan-

ciar, şi tot aşa, desigur in-

cluzând angajaţii din sec-

torul de IT“, a explicat Oa-

na Botolan-Datki.

Clujul este pe doi în clasamentul 
numărului de angajaţi 
cu peste 1.000 de euro salariu brut

Zonele montane depopu-

late, dar care au un 

potenţial de dezvoltare 

turistic şi economic, vor 

putea benefi cia de fonduri 

în valoare totală de peste 

1 miliard de euro.

Fondurile vor putea fi  ac-

cesate prin mecanismul fi -

nanciar Investiţiţii Teritoria-

le Integrate, care a fost uti-

lizat, până în prezent, doar 

de Delta Dunării, a anunţat, 

vineri, cu prilejul lansării u-

nei campanii de informare, 

ministrul Fondurilor Europe-

ne, Roxana Mînzatu. „Este 

o manieră de a da atenţie 

anumitor zone, care au un 

anumit specifi c şi nevoi anu-

me”, a declarat aceasta.

Mînzatu a explicat că a 

pornit o campanie de infor-

mare cu privire la maniera 

în care pot fi  obţinuţi aceşti 

bani, care vor fi  alocaţi Ro-

mâniei în viitorul cadru fi -

nanciar 2021-2027, sumă ca-

re se ridică la circa 1,1 – 1,2 

miliarde de euro. Ea susţine 

că va avea întâlniri cu pri-

marii, cu grupurile de acţi-

une locală, cu asociaţiile din 

comunităţi, şi le va explica 

care sunt paşii de parcurs.

„Vorbim de bani pe peri-

oada 2021-2027, despre pre-

gătirea finanţării din viito-

rul buget european. (...) Am 

adus echipa ministerului 

Fondurilor Europene, echi-

pa tehnică, ministerele Dez-

voltării, Agriculturii, experţi 

de la Banca Mondială, cei 

care pot să le dea toate în-

drumările necesare şi pe cei 

din Delta Dunării, care apli-

că deja azi acest instrument 

de finanţare dedicat”, a ară-

tat Roxana Mînzatu.

Conform ministrului, ar 

putea fi finanţate „filme, 

drumuri, crearea unor struc-

turi de agrement, poate con-

strucţia unei telegondole, a 

unui cabinet medical, dar 

toate ca parte a unei strate-

gii pentru un anumit terito-

riu”, sumele care pot fi acc-

cesate ridicându-se chiar pâ-

nă la 200-300 milioane de 

euro pe un proiect.

„Le-am transmis mesajul 

că pentru zonele montane ca-

re suferă de depopulare şi ca-

re au potenţial turistic şi eco-

nomic, de revigorare, dacă 

aplicăm acest mecanism, eu 

voi fi  un partener, fi e că vor-

bim de Ţara Făgăraşului, Mun-

ţii Apuseni sau Munţii Rod-

nei, le dăm tot concursul să 

pregătim aceste programe de-

dicate”, a mai punctat minis-

trul Fondurilor Europene.

Investiţii în satele izolate din Apuseni

Mihai Chirica, primarul 

independent (ex-PSD) 

din Iaşi, a făcut o remar-

că ironică la adresa 

primarului municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

în privinţa metroului.

Vineri, în Piaţa Alexan-

dru din Iaşi, un localnic i-a 

cerut socoteală primarului 

Chirica privind investiţiile 

în infrastructura din oraş. 

„Să ia legătura cu domnul 

Boc de la Cluj, că dânsul îşi 

trage metrou. Dânsul (n.red. 

Mihai Chirica) ce are de 

gând, al nostru?”, a între-

bat ieşeanul care a partici-

pat la evenimentul din pia-

ţă, sugerându-i lui Chirica 

să urmeze exemplul lui Boc.

În replică, Mihai Chirica a 

râs de proiectul edilului clu-

jean, afi rmând că va dura mult 

prea mult până când Emil Boc 

va construi metroul la Cluj-Na-

poca. „Sincer, eu nu am să-mi 

trag niciun metrou, iar când 

apare metroul la Cluj, eu voi 

fi  primul călător. Să dea Dum-

nezeu să pot să mă mişc, dar 

bănuiesc că nu o să apuc!”, 

a răspuns, ironic, Chirica.

Când vom avea 
metrou la Cluj?

Etapa depunerii ofertelor 

pentru realizarea studiilor de 

prefezabilitate şi fezabilita-

te din cadrul licitaţiei des-

chise pentru metrou şi tren 

metropolitan s-a încheiat în 

data de 30 iulie a acestui an.

Pentru obiectivul de in-

vestiţii „Tren Metropolitan 

Gilău – Floreşti – Cluj-Napo-

ca – Baciu – Apahida – Ju-

cu – Bonţida” au fost depu-

se cinci oferte, fi rme din Fran-

ţa, Italia, Marea Britanie, Ja-

ponia, dar şi din România fi -

ind interesate de proiectul 

municipalităţii clujene.

Termenul estimat pentru 

evaluarea ofertelor depuse 

este de 3 luni, în timp ce 

termenul prevăzut pentru 

realizarea studiilor este de 

27 de luni din momentul 

anunţării firmei câştigătoa-

re. Municipalitatea a dezvă-

luit termenele de realizare, 

conform cerinţelor din ca-

ietul de sarcini.

„Proiectul metroului şi al 

trenului metropolitan sunt 

de importanţă primordială 

pentru Cluj-Napoca şi zona 

metropolitană Cluj, în vede-

rea dezvoltării economice şi 

sociale pe termen mediu şi 

lung. Pentru a menţine efer-

vescenţa economică şi pen-

tru a eficientiza şi optimiza 

rezultatele creşterii constan-

te din ultimii ani, este ne-

voie de continuarea inves-

tiţiilor în materie de mobi-

litate urbană, atât în ceea 

ce priveşte proiectele majo-

re, cât şi alternative la trans-

portul tradiţional”, a punc-

tat primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Cinci oferte au fost depu-

se pentru realizarea studii-

lor de prefezabilitate şi fe-

zabilitate, deşi Boc anunţa-

se, la mijlocul lunii iulie, că 

21 de firme s-au arătat inte-

resate de construirea metro-

ului şi a trenului metropo-

litan la Cluj-Napoca. „Salut 

interesul unor firme naţio-

nale şi internaţionale, con-

sacrate şi de specialitate, în 

realizarea acestui obiectiv 

major de investiţie al muni-

cipiului Cluj-Napoca”, a de-

clarat edilul.

Cât va costa metroul

Viceprimarul Dan Tarcea 

a anunţat că implementarea 

metroului la Cluj va costa un 

miliard de euro. Vorbim de o 

linie de 16 kilometri între Flo-

reşti şi Podul Ira din Mărăşti.

„Această investiţie, esti-

mată în acest moment, se 

ridică undeva la un miliard 

de euro, un miliard şi o su-

tă de milioane de euro, es-

te o valoare estimată pen-

tru metrou şi tren metropo-

litan. Pentru trenul metro-

politan estimarea noastră 

este 75 de milioane de eu-

ro, iar pentru metrou un mi-

liard de euro. Dacă discu-

tăm de zona de suprafaţă, 

acest metrou este de 100 de 

milioane de euro pe kilome-

tru. În condiţia în care el se 

face mixt, şi de suprafaţă şi 

subteran, atunci discutăm 

de 50 de milioane de euro. 

Acestea sunt estimări. Nu 

ştim dacă din cei 16 kilome-

tri jumătate vor fi suprate-

ran sau subteran. Acest pro-

iect nu poate fi făcut din bu-

getele locale. Ne gândim la 

sumele pe care le putem ac-

cesa din fondurile europe-

ne. În Cluj discutăm despre 

nişte costuri fantastice. La 

Podul Ira va fi un nod inter-

modal, cel care se coboară 

din metrou poate să ia tre-

nul până la aeroport. Zone-

le cele mai aglomerate sunt 

Mănăştur, Mărăşti. Zona So-

meşeni nu este aglomerată, 

suprapopulată. Face faţă 

transportul public în co-

mun”, a declarat Tarcea la 

o emisiune TV.

Metroul din Cluj, luat în balon
de primarul Iașiului, Chirică
„Când apare metroul la Cluj, eu voi fi primul călător. Să dea Dumnezeu să pot să mă mişc, 
dar bănuiesc că nu o să apuc!”

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca                                                       Mihai Chirica, primarul independent din Iași



4 politica.monitorulcj.ro luni, 23 septembrie 2019

Preşedintele Klaus 

Iohannis, în aplauzele 

a 3000 de susţinători, 

însoţit de preşedintele 

Partidului Naţional 

Liberal Ludovic Orban 

şi mai mulţi lideri ai par-

tidului şi-a depus ofi cial 

candidatura pentru alege-

rile prezidenţiale.

La Biroul Electoral Central 

s-au depus peste 2.200.000 mi-

lioane de semnături. Candida-

tul Partidului Naţional Liberal a 

fost întâmpinat de peste 3.000 

de susţinători care au scandat 

minute în şir: „Iohannis! Ioha-

nnis! Iohannis! Iohannis!”. Pre-

şedintele a strâns mâinile sim-

patizanţilor şi şi-a făcut selfi e-uri 

cu mulţi dintre cei prezenţi.

„Sunt foarte bucuros că pot 
să vă anunţ: mi-am depus can-
didatura pentru încă un man-
dat de Preşedinte al Români-
ei şi, împreună cu documen-
tele mele, am depus, împreu-
nă cu PNL, peste 2.200.000 de 
semnături ale românilor care 
susţin această candidatură. 
Este un număr imens şi acest 
lucru mă bucură foarte, foar-
te mult. În acelaşi timp, tre-
buie să spun că sunt foarte 
bucuros că s-a reuşit aceas-
tă acţiune de strângere de 
semnături evident prin şi cu 
sprijinul PNL, al Partidului 
Naţional Liberal, şi al celor 
care au dorit să fi e alături 
de noi”, a declarat preşedin-
tele Klaus Iohannis în faţa 
simpatizanţilor.

Totodată, Klaus Iohannis a 

evidenţiat motivele pentru ca-

re îşi doreşte un nou mandat:

„ste o perioadă complicată 
pentru România şi este nevo-
ie de o muncă imensă pentru 
a repara tot ce a stricat PSD 
în aceşti aproape trei ani. Es-

te nevoie însă, şi aici cu toa-
tă lumea cred că suntem de 
acord, este nevoie de moder-
nizarea României, este nevo-
ie de spitale moderne, este ne-
voie de autostrăzi, este nevo-
ie de şcoli curate, este nevoie 
de o administraţie care are în 
centrul ei cetăţeanul şi nu a-
paratul funcţionăresc. Iar toa-
te aceste lucruri trebuie reali-
zate, trebuie reclădite şi tre-
buie să înţelegem cu toţii că 
acest lucru poate să fi e denu-
mit simplu: România norma-
lă. Ceea ce îmi doresc eu pen-
tru ţara mea, pentru Româ-
nia, este o Românie norma-
lă, asta însemnând institu-
ţii funcţionale, respectarea 
cu sfi nţenie a drepturilor ce-
tăţeneşti. România normală 
este o ţară din care tinerii 

nu mai vor să plece. Româ-
nia normală este ţara în ca-
re mulţi dintre cei care au 
plecat vor să se întoarcă cu 
drag şi cu speranţă”.

Preşedintele a fost foarte 

ferm şi a subliniat că pe peri-

oada primului mandat, în ciu-

dat imensei pagube produse de 

PSD, a reuşit prin toate mijloa-

cele constituţionale şi instru-

mentele de care a dispus să pre-

vină foarte multe stricăciuni, 

planifi cate de social democraţi.

„În aceşti ani trebuie să 
vedem imensa pagubă produ-
să de PSD şi cred că pot să 
spun, acum, la sfârşit de man-
dat, că am reuşit, prin mij-
loacele constituţionale, prin 
instrumentele la dispoziţia 
Preşedintelui, să previn foar-
te multe din stricăciunile pla-

nifi cate de PSD. Chiar recent 
am avut o reuşită notabilă, 
foarte frumoasă, împreună 
cu românii, când am reuşit, 
la referendumul din 26 mai, 
împreună cu 6 milioane şi ju-
mătate de români, să oprim 
distrugerea justiţiei planifi -
cată şi pusă parţial în operă 
deja de PSD.”, a declarat Kla-
us Iohannis, la ieşirea de la 
Biroul Electoral Central.

În continuarea mesajului 

său, preşedintele Klaus Ioha-

nnis, a transmis că suntem 

într-o perioadă complicată şi 

este necesară o muncă imen-

să de reconstruire a Români-

ei care se poate face cu un 

guvern pro-european, ales de-

mocratic, în jurul PNL.

„Iată, aici ne afl ăm acum 
şi este nevoie de muncă de 

reconstruire, de resetare, de 
normalizare, de moderniza-
re a României. Sunt dispus 
să conduc această muncă, 
ştiu ce trebuie făcut şi îm-
preună cu un guvern pro-eu-
ropean, un guvern ales de-
mocratic, un guvern care se 
va constitui fără îndoială în 
jurul PNL, vom face această 
muncă. Vom face această 
muncă pentru români! Îmi 
doresc acest al doilea man-

dat pentru a conduce aceas-
tă muncă de modernizare, 
europenizare, normalizare a 
României”, a declarat preşe-
dintele Iohannis.

La plecare, preşedintele 

Klaus Iohannis a salutat oa-

menii veniţi să îşi arate spri-

jinul pentru obţinerea unui 

nou mandat de preşedinte al 

României şi a răspuns cu sim-

patie la numeroasele solici-

tări de selfi e-uri şi autografe.

Klaus Iohannis, la depunerea candidaturii: 
Ştiu ce trebuie făcut şi împreună cu un guvern 
pro european, în jurul PNL-ului, 
vom face această muncă pentru români!

Horia Nasra şi alţi 40 

de primari, viceprimari 

şi consilieri judeţeni 

din PSD critică numirea 

lui Liviu Alexa 

în fruntea PSD Cluj.

Fostul preşedinte al PSD 

Cluj, Horia Nasra, înlocuit la 

conducerea fi lialei, printr-o 

decizie a CEx al PSD cu jur-

nalistul Liviu Alexa, este de 

părere că noul lider al fi lialei 

locale nu poate fi  un om ca-

re jigneşte cetăţenii din Cluj.

„Ieri (n.red. vineri), ală-

turi de colegul meu, Cornel 

Itu şi de peste 40 de primari, 

viceprimari şi consilieri ju-

deţeni am semnat o scrisoa-

re deschisă, destinată doam-

nei preşedinte Viorica Dăn-

cilă. Partidul Social Demo-

crat, înainte de a fi  o persoa-

nă juridică de drept public, 

asociaţie cu caracter politic, 

este o casă politică pentru 

sute de mii de români, un 

curent doctrinar pe care ro-

mânii l-au susţinut în ulti-

mii treizeci de ani. PSD Cluj 

nu poate fi  condus de o per-

soană care nu înţelege că asi-

gurarea liniştii în organiza-

ţie nu se obţine prin îngră-

direa diversităţii de opinie, 

prin excludere şi/sau ame-

ninţare cu excluderea. Una-

nimităţile tăcute nu au fost 

niciodată susţinute de clu-

jeni, prin urmare respingem 

cu tărie orice fel de amenin-

ţări. Cât priveşte accidentul 

numirii unui om care a jig-

nit clujenii şi Clujul, ne de-

limităm categoric de o ase-

menea prezenţă în cadrul or-

ganizaţiei judeţene”, a dez-

văluit Nasra.

Evenimentele din 26-27 mai 

au produs două duşuri reci 

pentru social-democraţie, afi r-

mă deputatul PSD.

„Cu toţii am considerat că 

este corect să revenim în to-

talitate la statutul partidului 

şi la valorile noastre. Toţi am 

considerat că niciodată nu tre-

buie să mai permitem ca o or-

ganizaţie judeţeană să fi e lă-

sată cu o conducere interima-

ră timp de trei sau patru ani 

şi că alegerile libere stau la 

baza organizării noastre poli-

tice”, aminteşte acesta.

„Am considerat corectă şi 

potrivită decizia CEX de a or-

ganiza alegeri în judeţele un-

de sunt conduceri interima-

re şi aşteptam ca în această 

perioadă, actuala conducere 

a PSD să recupereze lipsa de 

dialog cu organizaţia, cu ale-

şii locali şi să vină la Cluj 

pentru a găsi cele mai corec-

te şi democratice soluţii pen-

tru viitorul organizaţiei jude-

ţene, fi lială care a mai trecut 

printr-o decapitare nedreap-

tă în 2016, după ce reuşise 

să obţină un rezultat bun la 

alegerile locale şi un număr 

de primari istoric – 33”, mai 

scrie Horia Nasra.

„Noi l-am numit interi-

mar pe Liviu Alexa, în mo-

mentul în care organizaţia 

a avut 8%. Vrem să obţinem 

rezultate mai bune, să nu-l 

judecăm înainte şi să venim 

cu idei preconcepute despre 

o persoană, să vedem rezul-

tatele pe care le va avea la 

prezidenţiale şi atunci vom 

decide”, a anunţat Viorica 

Dăncilă, preşedintele PSD şi 

premierul României.

Scandal în PSD Cluj după schimbarea preşedintelui Horia Nasra
Alexa promite, Nasra arată cu degetul şi se delimitează de jurnalist



luni, 23 septembrie 2019 social.monitorulcj.ro 5

„Numele meu este 

Beatrice Anne-Mary. Sunt 

din Suedia, însă locuiesc 

în Cluj de când am înce-

put facultatea de medici-

nă aici. Aşa că într-un fel 

pot spune că am devenit 

adult în România”.

Aşa îşi începe povestea 

suedeza, cea care va deschi-

de, în octombrie, la Cluj-Na-

poca, primul centru de spri-

jin pentru supravieţuitoare-

le abuzului sexual. Anunţul 

a fost făcut pe pagina de Fa-

cebook a Ambasadei Suedi-

ei la Bucureşti.

Supravieţuitoarele 
abuzului sexual vor 
avea unde să meargă

Tânăra spune că, în tim-

pul petrecut la Cluj-Napo-

ca, a întâmpinat o proble-

mă de care îi pasă foarte 

mult – abuzul sexual – des-

coperind că, spre deosebire 

de Suedia, în România nu 
există încă un centru pen-
tru supravieţuitoare, iar 
sistemul de educaţie sexu-
ală e nonexistent!

„Aşa că în 2017 am decis 

să înfiinţez COMMA, o or-

ganizaţie nonguvernamen-

tală menită să lucreze în do-

meniul drepturilor sexuale 

şi reproductive în România 

şi care să acţioneze drept 

primul centru de sprijin pen-

tru supravieţuitoare, precum 

şi să promoveze introduce-

rea educaţiei sexuale în şco-

li. Prin intermediul acestei 

munci, am avut oportunita-

tea să cunosc oameni fan-

tastici care îmbunătăţesc şi 

vor continua să îmbunătă-

ţească România, atât prin 

munca în alte ONG-uri, pre-

cum şi din rândul volunta-

rilor care s-au alăturat or-

ganizaţiei COMMA”, se ara-

tă într-un mesaj al tinerei.

„Sunt bucuroasă să vă 

pot împărtăşi că centrul de 

sprijin COMMA îşi va des-

chide porţile în luna octom-

brie a acestui an – un loc 

unde supravieţuitoarele abu-

zului sexual se pot adresa, 

indiferent dacă au fost agre-

sate recent sau dacă au tre-

cut deja mulţi ani de atunci. 

Suntem aici pentru toată lu-

mea. De asemenea, în 2018 

am început un proiect de-

numit Saniziene, unde eu şi 

un voluntar reciclăm oale 

vechi pentru a le transfor-

ma în obiecte de artă uni-

ce. Banii obţinuţi din vân-

zarea acestor obiecte merg 

direct către susţinerea cen-

trului de sprijin”, mărturi-

seşte Beatrice Anne-Mary.

S-a îndrăgostit 
de Cluj imediat

Aceasta dezvăluie că a 

ales să studieze în afara Su-

ediei întrucât şi-a dorit să 

viziteze şi să trăiască într-o 

cultură diferită, iar prin cer-

cetările sale a găsit oportu-

nitatea de a studia în Româ-

nia, „şi aia a fost”. „Am vi-

zitat Clujul pentru prima da-

tă pentru admiterea la fa-

cultate, iar a doua oară de-

ja mă mutam aici cu două 

valize mari. Şi a fost cu ade-

vărat o experienţă, explo-

rând şi crescând în această 

ţară care m-a adoptat”, îşi 

aminteşte suedeza.

„E dificil să descrii Ro-

mânia pentru că, deşi am 

fost incredibil de norocoa-

să să cunosc unii dintre cei 

mai pasionaţi oameni, mo-

tivaţi să schimbe ţara lor, 

în acelaşi timp m-am con-

fruntat direct cu greutăţile 

datorate sistemului. Îmi pla-

ce să spun că cel mai bun 

lucru în România sunt oa-

menii săi. Călătorind prin 

ţară, am descoperit nu doar 

frumuseţea locurilor, ci şi 

frumuseţea oamenilor şi căl-

dura pe care o oferă străi-

nilor ca mine”, afirmă Bea-

trice Anne-Mary.

Sprijin pentru femeile abuzate sexual
O tânără suedeză, studentă la Cluj-Napoca, deschide primul centru de acest fel din ţară

Beatrice Anne-Mary este o tânără suedeză vrea să ajute persoanele care au fost abuzate sexual

Transplantul este un 

subiect sensibil: cineva 

moare şi oferă 

o nouă şansă la viaţă 

pentru un necunoscut.

Afl at la Madrid, deputatul 

USR de Cluj Emanuel Ungurea-

nu a vorbit la Radio Românul, 

într-un dialog cu jurnalista Iri-

na Sîntimbreanu, despre subiec-

tul transplantului de organe în 

România. Parlamentarul clujean 

este de părere că lumea ar tre-

bui guvernată de reguli, trans-

parenţă şi bun simţ.

„Am venit în Spania să în-

văţ de la cei mai buni! Cel mai 

efi cient sistem de transplant din 

Europa este în Spania. Acum 

câteva luni, Cosmin Fizeşan, un 

copil din Cluj-Napoca a primit 

o nouă şansă la viaţă din par-

tea unor medici incredibili de 

la Spitalul Gregorio Maranon 

din Madrid. Răzvan Suciu, un 

alt copilaş din Cluj-Napoca, aş-

teaptă şi el un transplant renal 

salvator în acelaşi spital”, măr-

turiseşte deputatul USR.

„De ce nu reuşim să trans-

plantăm mai mult şi mai bi-

ne în ţară?”, se întreabă Un-

gureanu, dezvăluind că Legea 

Transplantului, la care lucrea-

ză de mai bine de trei ani, va 

fi  construită după modelul le-

gii spaniole şi după principi-

ile de alocare agreate de Eu-

rotransplant. Dacă ne organi-

zăm mai bine în România pu-

tem salva mai mulţi copii, la 

noi acasă, iar empatia este 

cheia succesului, afi rmă Ema-

nuel Ungureanu.

Vicepreşedintele Comisiei 

pentru sănătate şi familie din 

cadrul Camerei Deputaţilor 

dezvăluie că, în România, se 

cheltuie peste 10 miliarde de 

lei în sănătate într-o „gaură 

neagră”. „Risipim banii!”, 

avertizează Ungureanu, dez-

amăgit de faptul că nu există 

o colaborare reală între medi-

cii clujeni şi Institutul Clinic 

Fundeni din Bucureşti.

„N-am văzut o demonstra-

ţie comună de transplant, să 

înveţe împreună. (...) Dacă 

cei de la Cluj ştiu tehnica, cei 

de la Bucureşti pot lua un avi-

on şi să înveţe, sau invers. 

Am speranţa în medicii tineri 

că au altă deschidere, altă 

mentalitate”, a punctat Ungu-

reanu, în cadrul emisiunii.

Colaborare mai bună 
între medicii clujeni 
şi cei de la Bucureşti

Dacă absolvenţii de medi-

cină din ţară abia aşteap-

tă să lucreze în spitalele 

din vestul Europei, mulţi 

tineri din străinătate care 

fac facultatea în România, 

preferă să rămână aici.

I-au convins viaţa ceva mai 

ieftină, condiţiile de trai, dar 

şi relaţia strânsă pe care şi-au 

făcut-o cu pacienţii în anii de 

practică. Nu în ultimul rând, 

contează şi salariile, care au 

crescut simţitor, în acest do-

meniu. Unul dintre ei este 

Pierre Kadula, 29 de ani, me-

dic rezident urolog la Spitalul 

Municipal din Cluj-Napoca, 

după ce studiat medicina aici.

Preţuri mici şi acces
 la sănătate

Pierre caută să aibă chel-

tuieli mici şi acces la educa-

ţie de calitate. Spune că le-a 

găsit tocmai în inima Tran-

silvaniei, potrivit stirileprotv.

ro. Dacă în Franţa, pentru o 

chirie ar fi  plătit 700 de eu-

ro, aici dă 300. În ţara nata-

lă, salariul de bază pentru 

un medic rezident este de 

aproximativ 1.500 de euro, 

în timp ce în România poa-

te ajunge la 1.200 de euro.

„Am făcut tot ce am putut 

să prind un post de rezident 

aici, la spitalul clujean, pe 

urologie. În afară de studii, 

Clujul e un oraş minunat şi, 

evident, mai ieftin decât Fran-

ţa. Calitatea vieţii aici e mult 

mai bună în România pentru 

mine, decât în Franţa. Este un 

oraş mai mic, mai tânăr, blo-

curi noi, studenţi, şi se pot fa-

ce multe activităţi. În Franţa 

numai în Paris aş fi  găsit să 

studiez urologia, că acolo se 

face cel mai bine, dar e un 

oraş mult prea mare şi aglo-

merat”, a declarat Pierre.

Viitorul la Cluj

Pentru a intra în exame-

nul de rezidenţiat, medici-

niştii străini pot să concu-

reze cu colegii lor români. 

Cei din afara spaţiului UE 

trebuie să obţină însă şi ce-

tăţenie română. Studenţii se 

pot înscrie şi pentru locuri 

la taxă, dar atunci plătesc 

câteva mii de euro, care di-

feră în funcţie de universi-

tate. În cazul lui Pierre, aces-

ta mai are doi ani şi termi-

nă rezidenţiatul, însă încă 

de pe acum îşi vede un vi-

itor la Cluj-Napoca.

Medic rezident francez laudă Clujul: 
„Calitatea vieţii, mai bună decât în Franţa!”

Consiliul Judeţean Cluj 

continuă iniţiativă „Anul 

2019 este Anul Sănătăţii”, 

realizând noi investiţii 

în dotarea şi moderniza-

rea spitalelor.

Astfel, Consiliul Judeţean 

Cluj va aloca pentru Spita-

lul Clinic de Recuperare 

Cluj-Napoca, instituţie sani-

tară afl ată în subordinea fo-

rului administrativ judeţean, 

nu mai puţin de 2.364.750 

de lei pentru achiziţionarea 

unor aparaturi şi echipamen-

te medicale de ultimă gene-

raţie, se arată într-un comu-

nicat al forului judeţean.

Concret, resursele fi nanci-

are alocate vor fi  utilizate pen-

tru achiziţionarea de către Con-

siliul Judeţean Cluj a urmă-

toarelor aparate şi echipamen-

te, care vor fi  date în folosin-

ţa spitalului: un ecocardio-

graf, două ecografe, două me-

se de operaţie, trei lămpi sci-

alitice cu led, cinci monitoa-

re funcţii vitale, patru defi bri-

latoare automate, un aparat 

de terapie unde electromag-

netice, o combină frigorifi că 

UTS şi diverse echipamente 

pentru blocul alimentar.

Veste excelentă pentru personalul şi pacienţii 
de la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca



6 CULTURA monitorulcj.ro | luni, 23 septembrie 2019

PUBLICITATE

Universitatea 

Babeş-Bolyai va avea, 

începând de luni, 23 sep-

tembrie 2019, un monu-

ment-simbol al aniversării 

a 100 de ani de la înfi inţa-

rea Universităţii din Cluj.

Opera cunoscutului sculp-

tor clujean Liviu Mocan, mo-

numentul „Laudă cărţii” este 

realizat din bronz şi andezit 

de Ilva şi face parte din seria 

„Biblioteci verticale", prezen-

tată la nivel internaţional

„Sculptura ”Cinste cărţii” 

din seria ”Biblioteci vertica-

le” constituie o metaforă a 

cunoaşterii: acumulările edu-

caţionale se substanţiază în 

mişcare, produc viaţă. Mă bu-

cură mult faptul că Universi-

tatea Babeş-Bolyai, instituţie 

care modelează profesionişti 

şi caractere umane, oferă o 

voce acestui simbol al meni-

rii ei, spre a se adresa con-

temporanilor şi generaţiilor 

viitoare. Mesajul sculpturii 

fi ind etern, materialele din 

care a fost creată (bronzul şi 

andezitul) sugerează neero-

darea, focul, perseverenţa, 

regalitatea”, afi rmă sculpto-

rul Liviu Mocan.

Dezvelirea monumentului va 

avea loc luni, 23 septembrie 

2019, la ora 12.30, în Curtea in-

terioară a Clădirii centrale a U-

niversităţii Babeş-Bolyai (str. M. 

Kogălniceanu nr 1) şi stă sub 

semnul manifestărilor organiza-

te cu ocazia Centenarului UBB.

Un monument dedicat cărţii, 
dezvăluit cu ocazia centenarului UBB

Teatrul Naţional 

Cluj-Napoca invită clujenii 

la spectacolul „Furtuna” 

de W. Shakespeare, tradu-

cerea de Nina Cassian 

şi Radu Nichita.

Avanpremierele vor avea 

loc marţi, 24 septembrie 2019 

şi duminică, 6 octombrie, am-

bele spectacole de la ora 19:00, 

iar premiera va avea loc în ca-

drul celei de-a IX-a ediţii a În-

tâlnirilor Internaţionale de la 

Cluj, Împreună, vineri, 11 oc-

tombrie de la ora 20:00.

A cincea colaborare 
a regizorlui cu Teatrul 
Naţional din Cluj

Cu „Furtuna”, regizorul 

Gábor Tompa se afl ă la a cin-

cea montare pe scena „Na-

ţionalului” clujean, după Re-

gele Lear de W. Shakespea-

re (2006), Cântăreaţa chea-

lă de E. Ionesco (2009), Tri-

logia Aureliu Manea de Au-

reliu Manea (2013) şi UbuZ-

dup după Alfred Jarry (2015). 

Spectacolul este un „peleri-

naj interior”, „Furtuna” fi -

ind piesa lui Shakespeare ca-

re „se apropie, ca structură, 

cel mai mult de muzică” „şi 

de aceea, bagheta magică es-

te şi o baghetă de dirijor”.

„Furtuna lui Shakespea-

re este un tratat despre du-

alitatea lumii, a fiinţei uma-

ne. Pentru că se duce o lup-

tă în interiorul acestui per-

sonaj şi nu numai, ci, într-un 

fel, al tuturor personajelor. 

Niciunul dintre noi nu este 

născut bun sau rău. Toţi 

avem o şansă egală. Aşa ne-a 

creat Dumnezeu. Totul de-

pinde de cum destinul şi noi 

înşine ne administrăm aces-

te forţe. Deşi victimă a tira-

niei, Prospero e nevoit să 

devină un tiran. Acest tra-

seu îl putem parcurge fieca-

re dintre noi... Din acest 

punct de vedere este o pie-

să profund creştină. Nu se 

poate înţelege altfel; este 

vorba de porunca supremă: 

iubirea şi iertarea. Ca şi 

Hamlet, Prospero pleacă de 

la această puternică dorin-

ţă de răzbunare, tot prin ar-

tă. Însă Hamlet vrea să afle 

adevărul, nu neapărat să se 

răzbune. Prospero ajunge în 

posesia unui talent, a unei 

magii. Are o relaţie cu for-

ţe oculte. Sunt foarte multe 

posibilităţi şi foarte multe 

straturi, care nu trebuie ne-

apărat eliminate. Trebuie, 

cumva, asumate şi păstrate 

în interiorul acelui mister 

propriu pe care, poate, ni-

meni nu reuşeşte să-l des-

luşească, nici chiar în ceea 

ce priveşte reflectarea asu-

pra propriei personalităţi. 

Cum reuşim să ne stăpânim 

gândul, spiritul? La ce le fo-

losim? La ce folosim talen-

tul? Prospero pendulează în-

tre starea de copil şi un om 

deosebit de înţelept şi ma-

tur. Pentru el e o miză foar-

te mare această furtună. Es-

te o realizare foarte impor-

tantă, care îl fură din când 

în când, ca şi talentul crea-

tor. (...) Forţa dramatică es-

te extraordinară la Shakes-

peare pentru că scena nu 

este niciodată narativă. Tot-

deauna este dramatică. Se 

pleacă de departe ca să 

ajungi la final, unde trebu-

ie să ajungi. Chiar în direc-

ţia opusă. În momentul în 

care am cea mai mare dez-

amăgire şi setea mea de răz-

bunare ajunge la apogeu, 

atunci realizez că nu are nici 

un rost şi că trebuie să iert, 

că şi eu sunt doar un om 

care nu are forţa de a schim-

ba. Că arta nu este o poves-

te unilaterală. Am scris o 

piesă sau fac un spectacol 

de teatru şi am schimbat lu-

mea. Nu. Depinde de fieca-

re dintre noi, şi de cel care 

receptează opera de artă. Şi 

pe mine acest spectacol m-a 

adus mai aproape de cunoaş-

terea lumii şi a propriei me-

le fiinţe”, a declarat regizo-

rul Gábor Tompa.

O provocare 
pentru marele actor

Pentru actorul Marcel Iureş, 

Prospero este „o provocare”, 

„o maşinărie fermecată, care 

încearcă să descopere lucruri 

despre el însuşi, despre lumea 

înconjurătoare, despre lumea 

în care a fost şi în care trebuie 

să se întoarcă mai curat. Să-şi 

regleze etic şi spiritual relaţia 

de întoarcere. Totul petrecân-

du-se într-o convenţie uriaşă, 

care, la fi nal, se limpezeşte, se 

dă pe faţă în lumini de servi-

ciu şi lumini de sală”. Specta-

col-eveniment, Furtuna reuşeş-

te să coaguleze energii, să „or-

ganizeze” gândurile şi să ne 

aducă mai aproape de ceea ce 

înseamnă cuvântul Om.

Marcel Iureş, pe scena teatrului clujean
Cunoscutul actor va juca în Furtuna de Shakespeare, regizată de Gabor Tompa

Regia: Gábor Tompa, decorul și costumele: Carmencita 
Brojboiu, muzica și sound design: Lucian Ban (cu excepţia 
piesei „Cosmos“ de Vangelis, reorchestrată de Lucian Ban) 
și a „Baroque Suite for String Quartet” – anonim), video 
design: Radu Daniel, lighting design: Jenel Moldovan, asis-
tenţă de regie: Teofi l Pașca.

Distribuţia: Prospero – Marcel Iureș, Ariel – Anca Hanu, 
Caliban – Cristian Grosu, Miranda – Sânziana Tarţa, Ferdinand, 
fi ul lui Alonso – Matei Rotaru, Trinculo – Adrian Cucu, 
Stephano – Radu Lărgeanu, Alonso, Regele de Napoli – Ioan 
Isaiu, Gonzalo – Petre Băcioiu, Sebastian, fratele lui Alonso – 
Mihai-Florian Niţu, Antonio, fratele lui Prospero – Cătălin 
Herlo, Adrian / Nostromul – Dan Chiorean, Francisco / 
Căpitanul – Ruslan Bârlea, Iris – Elena Ivanca, Ceres – Romina 
Merei, Juno – Angelica Nicoară, Sycorax – Miriam Cuibus.

Regia și distribuția spectacolului

GÁBOR TOMPA | regizor

„Niciunul dintre noi nu este născut bun sau rău. 
Toți avem o șansă egală. Așa ne-a creat Dumnezeu. 
Totul depinde de cum destinul și noi înșine 
ne administrăm aceste forțe. Deși victimă 
a tiraniei, Prospero e nevoit să devină un tiran. 
Acest traseu îl putem parcurge fi ecare dintre noi...“

Actorul Marcel Iureș va juca în piesa de teatru Furtuna din Cluj-Napoca
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Costa Rica a fost desem-

nată de ONU drept 

„Campionul Pământului” 

pentru rolul său de prim 

plan în combaterea 

schimbărilor climatice, 

a anunţat Programul 

Naţiunilor Unite pentru 

Mediu (UNEP) vineri, 

informează dpa şi EFE.

Ţara din America Centrală 

a primit cea mai importantă 

distincţie a ONU în domeniul 

mediului ca o recunoaştere a 

politicilor sale de protecţie a 

naturii şi a angajamentului său 

de a pune în aplicare progra-

me pentru reducerea emisiilor 

în atmosferă şi de a lupta îm-

potriva schimbărilor climatice.

„Costa Rica a fost un pi-

onier în protecţia păcii şi a 

naturii şi dă un exemplu pen-

tru regiune şi pentru lume”, 

a declarat Inger Andersen, 

directorul executiv al UNEP, 

într-un comunicat de presă.

„Emisiile globale ating 

niveluri record şi trebuie să 

acţionăm acum pentru a tre-

ce la economii mai curate 

şi mai rezistente”, a adău-

gat oficialul ONU.

Este pentru prima dată 

când o ţară primeşte premiul 

la categoria „leadership po-

litic”, care recunoaşte efortul 

de pionierat al ţării din Ame-

rica Centrală în realizarea 

sustenabilităţii prin plasarea 

preocupărilor de mediu în 

centrul strategiilor politice 

şi economice de zeci de ani. 

În trecut printre câştigători 

s-au numărat doar persoane 

– lideri mondiali sau inven-

tatori de tehnologii.

În februarie trecut, Cos-

ta Rica a prezentat Planul 

naţional de decarbonizare, 

cu obiective pe termen me-

diu şi lung pentru reforma-

rea unor sectoare precum 

transportul, energia, gesti-

onarea deşeurilor şi utiliza-

rea pământului. Prin aces-

te măsuri, ţara încearcă să 

atingă zero emisii în 2050.

Peste 98% din energia 

din Costa Rica este deja re-

generabilă şi mai mult de 

jumătate din ţară este aco-

perită de păduri după „o 

muncă dureroasă pentru a 

inversa decenii de defrişa-

re”, potrivit UNEP.

Succesul realizărilor ţării 

din America Centrală în ce-

ea ce priveşte sustenabilita-

tea arată că plasarea preocu-

părilor de mediu în centrul 

strategiilor sale politice şi e-

conomice este „realizabilă şi 

viabilă din punct de vedere 

economic”, potrivit ONU.

Premiul va fi  primit de pre-

şedintele Costa Rica, Carlos 

Alvarado Quesada, la 26 sep-

tembrie la New York în tim-

pul Adunării Generale a ONU.

Necesitatea unei acţiuni 

globale puternice împotriva 

crizei climatice va fi  în cen-

trul dezbaterilor la Summi-

tul pentru acţiuni climatice 

convocat de secretarul gene-

ral al ONU, Antonio Guter-

res, luni la New York.

Costa Rica a primit titlul 
„Campionul Pământului”

Partidul Conservator al 

premierului Marii 

Britanii, Boris Johnson, 

are un avans de 15 pro-

cente faţă de principala 

formaţiune de opoziţie, 

Partidul Laburist, potrivit 

unui sondaj de opinie dat 

publicităţii sâmbătă, în 

contextul unor posibile 

alegeri anticipate cauzate 

de impasul privind Brexit.

Astfel, potrivit sondajului, 

conservatorii ar obţine 37% 

din voturi în cazul unor ale-

geri legislative, în timp ce la-

buriştii ar obţine 22% din su-

fragii, informează Euronews.

Cu toate că acţiunile sale pri-

vind ieşirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană l-au costat 

voturi în Parlament, premierul 

Boris Johnson, dar şi partidul 

său, nu au pierdut din intenţii-

le de vot ale britanicilor în ulti-

mele săptămâni, în condiţiile în 

care alegătorii care au optat pen-

tru Brexit în 2016 continuă să 

dorească părăsirea Blocului co-

munitar cât mai rapid posibil.

Boris Johnson a adoptat 

o abordare dură faţă de Uni-

unea Europeană, respingând 

Acordul Brexit elaborat de 

fostul Cabinet Theresa May 

cu Bruxellesul şi afi rmând 

că Marea Britanie se va re-

trage din Blocul comunitar 

pe 31 octombrie 2019 cu sau 

fără un nou tratat.

Partidul Conservator conduce în sondajele din Anglia
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Compania Marquardt Sibiu 

îşi continuă dezvoltarea 

accelerată, bazată pe 

investiţii de peste 180 mili-

oane de euro, cu o nouă 

etapă: în acest an începe 

extinderea Centrului 

de Cercetare şi Dezvoltare. 

Compania va angaja în 

următorii ani peste 150 

de software developeri.

Marquardt Sibiu este mem-

bră a Marquardt Group, lider 

global în industria componen-

telor mecatronice pentru au-

tomotive. Compania a avut 

parte de extinderi succesive în 

anii 2010, 2011, 2012 şi 2013, 

după care fi rma a achiziţionat 

o a doua fabrică, devenită ope-

raţională la fi nele anului 2015. 

Cu cei de 2.800 angajaţi, fi r-

ma din Sibiu este cea mai ma-

re fi lială a Grupului Marquardt 

din întreaga lume (mai mare 

şi decât cea din China).

O etapă importantă în evo-

luţia companiei a avut loc în ia-

nuarie 2008, când Grupul 

Marquardt a înfi inţat Centrul de 

Dezvoltare şi Cercetare, în care 

inginerii specializaţi în proiec-

tare şi dezvoltare în domeniile 

electronică, mecanică, hardwa-

re şi software lucrează la echi-

parea automobilelor de mâine.

La nivel global, Grupul 

Marquardt a depăşit 11.000 de 

angajaţi şi îşi extinde portofo-

liul de produse de la automo-

tive în domeniile eBikes, al ba-

teriilor electrice şi mobilităţii 

ecologice. Extinderea globală a 

Grupului Marquardt se va re-

fl ecta şi în dezvoltarea şi creş-

terea structurală Centrului de 

Cercetare şi Dezvoltare de la 

Sibiu în perioada 2019 – 2022.

Odată cu această creştere, 

unele compartimente ale Cen-

trului R&D Marquardt îşi vor 

transfera activitatea în clădire 

de birouri afl ată în plin centrul 

Sibiului. Compania Marquardt 

a căutat noi spaţii de birouri, 

care să ofere angajaţilor o at-

mosferă deosebită de lucru şi 

o vedere deosebită spre cen-

trul istoric al oraşului. Inau-

gurarea noilor birouri va avea 

loc în 26 septembrie.

Demo Car – 
Maşina Viitorului

Marquardt Sibiu va ilustra 

genul de proiecte la care vor lu-

cra angajaţii Centrului de Cer-

cetare prezentând în premieră 

în România un Demo Car – Ma-

şina Viitorului, echipată cu com-

ponente în fază de prototip, ca-

re vor intra în producţie de se-

rie în următorii ani.

După prezentarea la inau-

gurarea birourilor, Maşina Vi-

itorului va fi  apoi expusă pen-

tru public în cadrul Nopţii Eu-

ropene a Cercetătorilor 2019, 

în 27 septembrie, între orele 

10:00 şi 20:45. Cei interesaţi 

vor putea urca în cockpit pen-

tru a proba modul de acţio-

nare al noilor solutii mecatro-

nice propuse de Marquardt.

Divizia de Cercetare 

Marquardt propune o serie de 

inovaţii dintre cele mai intere-

sante: folosirea luminii cu func-

ţie de acţionare şi control, pa-

nouri de comandă plate în ca-

re acţionarea se produce nu me-

canic, ci prin simpla atingere, 

cu senzori inteligenţi integraţi, 

comutatoare touch integrate în 

volan cu displayuri fl exibile, 

consola centrala 3D din sticlă, 

module interactive cu proiecţie, 

care pot transforma orice supra-

faţă de bord într-o interfaţă cu 

utilizatorul, platformă cloud 

Marquardt, monitorizarea date-

lor vitale ale conducătorului au-

to cu efect direct asupra reglă-

rii condiţiilor ambientale de tem-

peratură, ventilaţie, lumină etc.

CARIERE PENTRU VIITOR

Centrul de Cercetare Marquardt Sibiu se extinde

PUBLICITATE

Schimbările climatice 

şi încălzirea globală sunt 

adevăruri demonstrate 

ştiinţifi c, ce trebuie să fi e 

urgent tratate ca atare, 

avertizează activiştii.

Fenomenele meteo extre-

me, topirea gheţarilor şi di-

minuarea biodiversităţii sunt 

printre efectele deja vizibile 

ale acestei crize. Şi tot ce va 

urma va afecta întreaga ome-

nire, fără excepţie, dacă nu 

situaţia nu va fi  redresată. Pe 

20 a fost o mobilizare gene-

ral la nivelul întregii ţări, in-

clusive în Cluj-Napoca. Pe 

data de 27 septembrie va fi  

o încă o mobilizare de acest 

gen. Sute de elevi, profesio-

nişti, adulţi şi familiile lor se 

vor întâlni la Bucureşti pen-

tru una dintre cele mai mari 

demonstraţii de mediu din is-

toria recentă a României, în 

faţa Ministerului Mediului.

În acelaşi timp, la 

Cluj-Napoca şi în alte ora-

şe din ţară, vor fi organiza-

te acţiuni de solidaritate cu 

cauza şi demonstraţii unde 

elevi tineri, adulţi din toa-

te domeniile se pot alătu-

ra. Vineri, vis-a-vis de clă-

direa Prefecturii, clujenii au 

făcut parte din cea mai ma-

re mişcare mondială pentru 

mediu de până acum. Or-

ganizatorii pregătesc o se-

rie de ateliere educative si 

interactive pentru înţelege-

rea crizei climatice şi mă-

surile de luat la nivel indi-

vidual, dar şi colectiv.

„Aduceţi-vă prietenii, pă-

rinţii şi bunicii, pe oricine 

vrea să lupte pentru viitorul 

său. Cu cât suntem mai mul-

ţi, cu atât suntem mai vo-

cali! Dacă poţi, vino la Bu-

cureşti pentru una dintre ce-

le mai mari mobilizări naţi-

onale pentru mediu. Dacă 

nu poţi ajunge în capitală, 

alătură-te grupurilor din 

Cluj, Iaşi, Craiova, Braşov 

şi alte oraşe, ca să arăţi că 

şi românilor şi cetăţenilor 

români le pasă de viitorul 

planetei şi al acestei lumi. 

De la New York la Londra, 

Shanghai, Tokyo, Buenos Ai-

res, Paris, Berlin, Johannes-

burg, Bucureşti, Cluj, Iaşi, 

Braşov, Craiova şi pretutin-

deni, aceasta va fi cea mai 

mare mobilizare pentru me-

diu din istoria lumii. Şi vă 

cerem şi vouă sa fiţi parte 

din ea!”, se arată în mesa-

jul activiştilor de mediu.

Mişcărea este susţinută şi 

de deputatul independent de 

Cluj Adrian Dohotaru, care 

sprijină din Parlamentul Ro-

mâniei greva climatică ce se 

declanşează vineri la nivel 

mondial şi care va dura o 

săptămână. Se anunţă un mi-

lion de participanţi, în sute 

de oraşe din lume, printre 

care şi protestatari din Bu-

cureşti, Cluj, Timişoara, iar 

criza climatică trebuie să de-

vină subiectul nr. 1 al seco-

lului XXI, crede Dohotaru

„E necesar ca discuţiile 

despre încălzirea globală să 

prindă un contur mai clar 

şi în ţara noastră. Nu doar 

politicul trebuie să intervi-

nă, ci şi instituţiile financi-

are care în ultimele decenii 

au un rol chiar mai deter-

minant decât politicul în 

funcţionarea economiei. De 

aceea, am cerut Băncii Na-

ţionale Române să se ală-

ture unui grup internaţio-

nal de bănci centrale cu sco-

pul de a îndrepta fluxuri de 

capital de ordinul trilioane-

lor spre industriile verzi, 

spre locurile de muncă mai 

sustenabile, spre un con-

sum responsabil pentru a 

decarbonifica economia. Se-

colul XXI va fi ecologist sau 

nu va mai fi deloc Planeta 

pe care o ştim. Vă ţin la cu-

rent cu grupul de experţi 

care se alătură demersului 

şi ne vedem în stradă!”, a 

precizat Adrian Dohotaru.

Clujenii se alătură mişcării 
mondiale împotriva crizei climatice
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Suntem alături de colega noastră iubită, afl ată într-o dureroasă și 

grea încercare, la plecarea mult prea devreme a soțului drag,

Dr. CĂLIN PENEA
medic dăruit semenilor, dar mai ales un părinte desăvârșit și 

un soț minunat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să mângâie sufl etele 

familiei îndurerate.

Colectivul secţiei Boli Interne a Spitalului Militar Cluj

CONDOLEANȚEVÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

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

¤ PF vând apartament 3 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădi-
nă cu pomi fructiferi, la 50 km 
de Cluj-Napoca. Pentru infor-
mașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (6.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

¤ 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.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (10.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (11.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-

re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

TUIT

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, 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 0745-50131

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

¤ Clujean caut de lucru în schim-
bul cazării + un mic venit. Ofer 
seriozitate maximă. Cei neserioși 
să se abţină. Sunaţi la telefon 
0749-974302. (1.7)

SERVICII

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (9.11)

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

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

¤ Execut zugrăveli în lavabil, 
plachez în polistiren, repar șpa-
leţi, vopsesc în ulei pe lemn, 
fi er, trag glet. Ofer calitate, seri-
ozitate maximă. Cei interesaţi 
mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ Vând TV GOLDSTAR, preţ 100 
RON/buc. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0264-424005 și la 
0745-300323. (1.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (8.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (8.14)

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

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

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

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

¤ Vând pătuț din lemn cu do-
uă sertare pentru copii. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (1.7)

LICITAŢII

MATRIMONIALE

¤ Dacă mai crezi în valorile 
prieteniei, în comunicare și 
bun simţ, ai între 49-55 de 
ani, peste 180, scrie-mi pe 
e-mail: dana_is66@yahoo.
com sau tel. 0756-751818. 
(4.5)

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relaţie serioasă. Eu, sunt ro-
mantică, fără obligaţii, blonă, 
cu aspect fi zic plăcut. Aștept răs-
puns la tel. 0743-492064. (2.7)

DIVERSE

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

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (10.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (10.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

Angajăm

INGINER 
ELECTROMECANIC 
SAU TEHNICIAN.

Asteptăm C.V. la micro@

microcomputer.ro.

Detalii la: 0726-392686. 

(7.14*)

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.

an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Desfiinţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ VÂND: frigider ARCTIC, mași-
nă de splat ALBA LUX, aparate 
radio auto, fier de călcat, ta-
blouri, foarfeci pentru tuns 
gard și iarbă, sacouri, pompă 
pentru cauciucuri, mașină de 
cusut ZINGER – damă, scaune 
vechi, mobilier, canapea, re-
viste fier beton pentru con-
strucţii, stâlp fier ţeavă, cur-
mătoare (joagăr). Informaţii 
suplimentare la telefon 
0746-460550. (2.3)

¤ Vând putină din lemn pentru 
brânză, de 25 l, preţ 180 RON. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (2.7)

¤ Vând uși, geamuri din lemn, 
de la o casă în demolare. Tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând putină din lemn pentru 

brânză, de 25 l, preţ 180 RON. 

Pentru informaţii suplimentare 

sunaţi la telefon 0264-424005 

sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând ţigle la preţul de 50 

bani/buc. Pentru informaţii su-

plimentare sunaţi la telefon 

0264-424005 sau 

0745-300323. (1.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-

tat, varietate mare. Informaţii la 

tel. 0735-146040. (1.7)

¤ Vând scaun de masaj porta-

bil, cu husă nouă. Preţ negocia-

bil. Informaţii și detalii supli-

mentare la tel. 0745-782061 

sau 0758-335235. (1.7)

APEL UMANITAR

¤ Familie rămasă fără locuinţă, 

după retrocedarea locuinţei la pa-

rohie, mama cu semi pareză, tata 

la oi, ne-am dori o locuinţă, în 

schimbul muncii în gospodărie. 

Suntem o familie serioasă, cine 

dorește să ne ajute, poate să va-

dă unde locuim. Aștept telefon la 

0749-974302. (1.7)
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. Aleea 
Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul post la 
punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat în Turda, 
str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:

-  Absolvent de studii superioare de specialitate.

- Atestat de liberă practică.

- Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare 
și relaţionare interpersonală.

-Interes profesional.

-Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii și 
colegii.

-Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 
de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail 
offi ce@salinaturda.eu

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

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

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

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior 
Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post în cadrul 

Spitalului Municipal Gherla:
- 1 post vacant de muncitor califi cat III în califi carea 

zugrav – vopsitor pe durată nedeterminată
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 

Gherla, str.Horea nr.2, în data de 15.10.2019, ora 10,00 
– proba practică și în data de 17.10.2019, ora 10,00 –
interviul.

Mai multe informaţii la telefon 0264 241914, pe site-ul 
Spitalului Municipal Gherla: spitalgherla.ro sau la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Gherla.

ANUNŢ PUBLIC

“SC MIXT LOGISTIC SRL, in calitate de titular, anunta 
publicul interest asupra declansarii etapei de incadrare, 
conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, in vederea 
obtinerii avizului de mediu pentru: “PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE CU REGIM DE 
INALTIME P+E, IMPREJMUIRE PERIMETRALA, RACORDURI 
SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, in com. Floresti,  str. 
Stadionului, fn, jud. Cluj. Prima versiune a planului poate 
fi  consultata la sediul Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul SC MIXT LOGISTIC 
SRL, loc. Huedin, str. Protop. A. Munteanu, nr. 50, jud. 
Cluj, din data de 20/09/2019, intre orele 8:00-14:00 . 
Publicul interest poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pana la data de 08/10/2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, dupa urmatorul program: 
luni-vineri intre orele 09:00-14:00.”

ANUNŢ DE MEDIU

”Actualizare Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local 
de Urbanism comuna Gârbău”

Comuna Gârbău anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare , conform HG 1076/2004 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ”Elaborare 
Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism 
– Introducere teren în intravilan și parcelare terenuri”, 
în comuna Gârbău, sat Gârbău, fn, jud. Cluj. Prima 
versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului, 
localitatea Gârbău, str. Principală, nr. 5, com. Gârbău, 
jud. Cluj din data de 23.09.2019, între orele 8:00-14:00. 
Publicul interesat poate transmite comentarii și sugestii, 
până în data de 14.10.2019 la AMP Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Bl. 9B, cod 400609, fax 0264/412.914, 
e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri 
între orele 09:00 – 14:00.

LICITAȚIE

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Liderplast SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) , cu sediul în Sat Lita, Comuna Savadisla, Nr. 14A, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2592/2006 și 
având CUI 18890998, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri aparţinând Liderplast SRL:

1. Utilaje și stocuri:
1. DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA 

ELECTRONICA WIRELESS TR4P 1 BUC - 45.500,00 lei

2. MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC - 
7.500,00 lei

3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC - 9.500,00 
lei

4. MATRITE 2 BUC - 200,00 lei

5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L 1 BUC - 10.500,00 lei

6. PACHET STOCURI - 271.594,00 lei

TOTAL 344.794,00 lei

2. Autorurisme:

1. AUTOTURISM DACIA SANDERO, an de fabricație 2012 
- Preț 8.100,00 lei

2. AUTOTURISM DACIA LOGAN, an de fabricație 2008 - 
Preț 3.800,00 lei

3. AUTOTURISM CITROEN JUMPER, an de fabricație 2009 
-3 locuri - Preț 13.300,00 lei

TOTAL 25.200,00

Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2019, ora 10.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 03.10.2019 ora 
10.00, respctiv 10.10.2019 ora 10.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel  
0721414183

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX
angajează

personal pentru următoarele posturi:

                 VÂNZĂTOR
              COFETAR
             BRUTAR

          ŞOFER
             MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 sau 
pe str. Decebal nr. 59.

ANUNŢ

S.C. Hidroconstructia S.A. UCM Ardeal, vinde din stoc , 
materiale fara miscare, din urmatoarele grupe de produse: 
Profi le metalice diverse, tevi metalice diverse profi le, tabla 
neagra, fi tinguri din otel si fonta, sina de cale ferata, tevi din 
polietilena si PVC, fi tinguri din polietilena si PVC, grinzi  
prefabricate din beton, confectii metalice diverse , statii de 
pompare ape uzate, agregate sortate, ciment vrac. Informatii 
detaliate asupra preturilor de vanzare, a cantitatilor disponibile 
si locatia materialelor se pot obtine prin solicitare de oferta 
de pret la urmatoarea adresa de e-mail: ardeal_comercial@
hidroconstructia.com

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, MARTY PAN 
S.R.L. având Sediul Social în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, 
nr. 39, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: 5610 Restaurant, 
din Mun. Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 5, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, MARTY 
RESTAURANTS S.R.L. având Sediul Social în Cluj-Napoca, 
Piaţa 1 Mai, nr. 4-5, anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: 
5610 Restaurant, din Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 
109, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.
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Derby-ul FCSB - CFR 
Cluj s-a jucat aseară

Informații despre partida 
din Liga 1 exclusiv online

Rugbyştii clujeni 
s-au întors învinşi 
de la Buzău
Echipa masculină de rugby a 
Universităţii Cluj a pierdut cu 
31-21 împotriva celor de la 
Gloria Buzău în etapa a 4-a din 
Superliga Naţională de Rugby.
Formaţia buzoiană a dominat 
prima parte a jocului și condu-
cea după 40 de minute cu 
20-16 la capătul unui joc extrem 
de ofensiv din partea celor două 
echipe. Clujenii nu au mai putut 
să ţină însă ritmul în partea se-
cundă și aveau să piardă la un 
ecart de 10 puncte.
Universitatea Cluj se menţine 
pe locul 4 al clasamentului cu 
un avans de patru puncte faţă 
de urmăritoarele Dinamo și 
SCM Gloria Buzău. Adversara 
clujenilor a obţinut astfel pri-
mul succes în actuala stagiune.
La fi nalul săptămânii viitoare, 
Universitatea Cluj va primi vizita 
celor de la CS Știinţa Baia Mare, 
formaţie care a câștigat titlul în 
stagiunea precedentă. Cele do-
uă formaţii se vor duela sâmbă-
tă, 28 septembrie, de la ora 
10:00, în Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Rezultate excelente 
pentru juniorii 
clujeni
U-BT Cluj a încheiat primul tur-
neu din faza grupelor European 
Youth Basketball League, catego-
ria Junior (Under 20) cu trei vic-
torii și o înfrângere. Deși compe-
tiţia este destinată jucătorilor sub 
20 de ani, clujenii au hotărât să 
se prezinte cu o echipă foarte tâ-
nără, compusă în principal din 
sportivi cu trei-patru ani mai mici 
decât categoria. În lotul U-BT, 
pentru acest prim turneu EYBL, 
se afl ă și Tudor Somăcescu, spor-
tiv născut în 2005.
Ștefan Grasu a fost principalul 
realizator al clujenilor, la acest 
turneu EYBL, el a terminat pri-
mele patru partide cu medii 
statistice de 27,7 puncte, 10 re-
cuperări și 3,5 capace.
După primele patru partide 
U-BT Cluj se situează pe prima 
poziţie a Grupei A, cel de-al doi-
lea turneu al grupei va avea loc 
tot în Ungaria, la Szolnok, în 
perioada 9-12 ianuarie 2020.
Rezultatele echipei clujene:
SBK Junior Levice – U-BT 
Cluj-Napoca 62-86 (15-20, 
19-21, 10-27, 18-18)
U-BT Cluj-Napoca – BC Kolin 
76-74 (25-21, 21-18, 16-17, 
14-18)
U-BT Cluj-Napoca – NBA 
Academy India 56-80 (20-16, 
11-23, 8-20, 17-21)
Szolnoki Kosarlabda Akademia 
– U-BT Cluj-Napoca 62-72 
(18-22, 20-16, 14-18, 15-16)

Pe scurt

Universitatea Cluj 

este şi în acest sezon 

victima favorită a echi-

pelor din Liga Florilor, 

iar după 5 etape 

are tot atâtea înfrângeri.

Trupa antrenată de Alin 

Bondar a cedat în această 

rundă pe terenul celor de 

la HC Dunărea Brăila cu 

scorul de 33-25, într-un meci 

în care formaţia gazdă a 

condus ostilităţile pe toată 

durata jocului. Florina Chin-

toan a fost cea mai bună 

marcatoare a echipei cu 

cinci goluri, fiind urmată 

de tânăra Rebeca Necula 

care a punctat de patru ori, 

la fel cum s-a întâmplat şi 

în cazul Macarenei Gandul-

fo şi Diana Lazăr.

Pe lista marcatoarelor şi-au 

mai trecut numele şi Preda 

(2), Moraru (2), Pica (2), Bo-

ian (1), Dindiligan (1).

Universitatea Cluj şi Ra-

pid Bucureşti împart ultimul 

loc în Liga Florilor, ambele 

echipe având zero puncte 

după cinci etape. Formaţia 

clujeană a marcat 109 go-

luri şi a primit 143, fiind su-

perioară bucureştencelor la 

acest capitol. La vârf, cla-

samentul este condus de Co-

rona Braşov şi SCM Râmni-

cu Vâlcea, ambele 15 punc-

te. Formaţia olteană a câş-

tigat în această rundă der-

by-ul cu CSM Bucureşti şi 

este mare favorită la câşti-

garea titlului pentru al doi-

lea an consecutiv.

Pentru handbalistele clu-

jene urmează o pauză 

competițională cu prilejul 

meciurilor din cadrul preli-

minariilor pentru Campio-

natul European din 2020. 

România va juca împotriva 

Insulelor Feroe și Ucraina.

Handbalistele de la ”U” 
Cluj şi-au trecut o nouă 
înfrângere în palmares În ciuda rezultatelor exce-

lente pe care le bifează, 

rând pe rând, pe banca 

CFR-ului, Dan Petrescu 

nu scapă nici măcar 

o clipă de gura criticilor.

Cel mai recent atac pe ca-

re l-a primit antrenorul „fe-

roviarilor” vine din partea lui 

Alin Stoica, fost internaţio-

nal român, triplu campion în 

Belgia cu Anderlecht şi Club 

Brugge. Fiul fostului stelist 

Tudorel Stoica a felicitat cam-

pioana României pentru vic-

toria uriaşă cu Lazio Roma, 

scor 2-1, declarând că, dacă 

Petrescu nu va renunţa la por-

nirile împotriva propriilor săi 

jucători, visul său de a deve-

ni antrenor în Premier Lea-

gue va fi  spulberat.

„Mă bucur pentru băieţii 

de la CFR, mă bucur chiar şi 

pentru Dan Petrescu, nu este 

uşor să învingi Lazio. CFR Cluj 

a scos un rezultat mare pen-

tru România, însă Petrescu a-

re o mare problemă de com-

portament. Dacă nu realizea-

ză acest lucru, atunci nu mai 

este nimic de comentat. Păi el 

crede că va ajunge vreodată 

antrenor la Chelsea dacă îşi 

înjură jucătorii? El crede că pe 

acolo îi merge aşa cum îi mer-

ge prin România?”, a replicat 

Stoica, potrivit ProSport.

„Toată lumea de afară îmi 

vorbeşte de acest lucru. Dan 

Petrescu este un antrenor 

bun pentru România, dar din 

păcate are caracter zero. Dan 

Petrescu este un antrenor 

mare, dar pentru România, 

ţin să pun accent pe acest 

lucru. Ce-a făcut prin străi-

nătate? Antrenori mari, cei 

care au făcut treabă prin stră-

inătate, cu care ne mândrim 

sunt nea Mircea Lucescu, 

Răzvan Lucescu, Cosmin Olă-

roiu, iar Dan Petrescu mai 

are de mâncat ca să facă trea-

bă şi prin străinătate. În pri-

mul rând trebuie să îşi schim-

be caracterul, să nu mai fi e 

aşa de coleric, mereu crede 

că cineva are ceva cu el”, a 

mai punctat Alin Stoica.

Dan Petrescu, atacat dur de Alin Stoica:
„Are caracter zero”

Universitatea Cluj, echipă 

afl ată într-o situaţie deli-

cată, cu cinci înfrângeri 

în şase meciuri în primele 

şase etape, a reuşit, vineri 

seară, prima victorie din 

acest sezon pe Cluj Arena.

Şi ce victorie! 4-0 cu Petro-

lul Ploieşti, în condiţiile în ca-

re formaţia pregătită de Fla-

vius Stoican s-a anunţat la 

rândul ei, cel puţin la debu-

tul noii stagiuni, că vrea pro-

movarea. Deocamdată însă, 

mirajul Ligii 1 este un vis 

îndepărtat pentru ambele ta-

bere. Gavra, la primul şut pe 

poartă al „studenţilor” (51), 

Florescu, dintr-un penalty con-

testat vehement de gazde (75), 

Taub (85) şi Burghele (90+1), 

după gafe în lanţ în defensi-

va „găzarilor” au adus victo-

ria Universităţii, abia a doua 

din acest sezon.

„Am început meciul prost, 

am fost timoraţi, am făcut 

greşeli şi şi-au creat ocazii 

pe greşelile noastre. Am re-

uşit să echilibrăm jocul du-

pă pauză şi cred că am do-

minat noi jocul. Poate că di-

ferenţa de scor este prea ma-

re, dar victoria e meritată. 

În situaţia în care suntem 

noi, cam aşa se joacă meciu-

rile. Trebuie să lupţi, să faci 

sacrifi cii şi să şti să suferi. 

Îi felicit pe jucători, pentru 

că astăzi (n.red. vineri) au 

arătat ca o echipă care vrea 

să câştige, după toată peri-

oada asta. Dacă am câştigat 

ceva astăzi, am câştigat spi-

rit de luptă”, a declarat Adri-

an Falub, la fi nalul jocului.

Flavius Stoican a decla-

rat că echipa sa a dominat 

jocul, iar noul manager spor-

tiv al Universităţii a glumit 

pe seama acestei declaraţii, 

ironizându-l pe fostul dina-

movist. „Mă bucur, dacă ei 

au dominat jocul şi noi am 

câştigat cu 4-0, vă daţi sea-

ma când o să jucăm noi bi-

ne, sper să câştigăm mai 

clar!”, a replicat Falub, ca-

re le transmite suporterilor 

să aibă răbdare şi să rămâ-

nă lângă echipă.

„Mă simt extraordinar aici, 

este casa mea, aici o să mor, 

sper, dacă ar fi  o moarte fru-

moasă! A fost multă tensiu-

ne înainte de meciul acesta, 

lumea era neîncrezătoare, 

dar suporterii trebuie să în-

ţeleagă că doar împreună cu 

ei putem să facem ceva. Aşa 

a fost echipa asta întotdeau-

na, fără suporteri este o echi-

pă moartă. Dacă vor fi  lân-

gă noi, avem şansa să facem 

puncte. Eu le promit că o să 

fiu sincer cu ei, dar îi rog 

şi pe ei să fie lângă noi, e 

foarte important! (…) Prio-

ritar este să ieşim din zona 

retrogradării, pentru că a-

pasă foarte greu zona unde 

eram. Jucam prost, era greu 

să obţinem puncte, nu era 

încredere. Sper să continu-

ăm şirul victoriilor şi să ne 

gândim la altceva din iar-

nă, în iarnă este timp sufi-

cient să construieşti”, a 

punctat Adrian Falub.

„U” Cluj va juca marţi, 

de la ora 21:30, în Cupa Ro-

mâniei, cu „FC U” Craiova 

(„Craiova lui Mititelu” din 

Liga 3), pe Stadionul „Ion 

Oblemenco” din Bănie. Fa-

lub nu va putea conta pe 

veteranul Dorin Goga şi nu 

este sigur că-l va putea fo-

losi nici pe Cristian Gavra. 

„Noi n-avem soluţii! Am fă-

cut 7 zile de antrenament 

cu 14 jucătorii, alţii nu avem. 

Sper să nu mai fie acciden-

tări, Gavra să fie bine, dar 

Goga sigur nu va fi la Cra-

iova”, a recunoscut Falub.

Adrian Falub, declaraţie de dragoste 
după victoria cu Petrolul: 
„Aici e casa mea, aici o să mor!”

Adrian Falub, antrenorul echipei Universitatea Cluj

VEZI MAI MULTE DETALII:
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