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ACTUALITATE

Cei mai talentaţi liceeni 
iubitori de teatru 
au fost premiaţi la Cluj
Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Interna-
ţional de Teatru Stage s-a încheiat în 
weekendul care a trecut.  Pagina 6

CULTURĂ

Cluj Symphony Experience, 
o simfonie cât un oraş
Timp de patru zile, clujenii au asistat la 
numeroase premiere muzicale.  Pagina 2

ACTUALITATE

Vreme rece până 
la sfâşitul săptămânii
ANM a emis ieri un cod galben de vânt 
pentru judeţul Cluj valabil până miercuri 
dimineaţa.  Pagina 3
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Anul acesta, frigul a venit mai devreme. 
Cum ne ferim de el? Ce ne sfătuiesc medicii? 

Un bucureștean
în capitala Ardealului:
IMPRESII DUPĂ UN AN!
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Patru persoane au fost reținute, 
în trei zile, pentru violență

Poliţiştii din Gherla au reţi-
nut pentru 24 de ore în peri-
oada 21-23 septembrie, 4 per-
soane bănuite de infracţiuni 
cu violenţă.

La data de 23 septembrie, po-
liţiştii din cadrul Poliţiei muni-
cipiului Gherla au identifi cat şi 
reţinut un tânăr bănuit de co-
miterea infracţiunii de lovire sau 
alte violenţe.

Conform probatoriului admi-
nistrat, la data menţionată, în 
jurul orei 02:50, tânărul, în vâr-
stă de 27 de ani, din Gherla, ar 
fi  lovit persoana vătămată cu 
un obiect tăietor-înţepător, în 
zona cervicală.

Persoana vătămată, un tânăr 
de 27 de ani, din Gherla, se de-
plasa pe strada Ştefan cel Ma-
re, din municipiu, în momen-
tul în care a fost agresat. Ulte-
rior incidentului, acesta a fost 

transportat la spital pentru în-
grjiri medicale.

La data de 21 septembrie, 
poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Po-
liţie Rurală Gherla au identifi -
cat şi reţinut pentru 24 de ore 
un bărbat bănuit de comiterea 
mai multor fapte de agresiune. 
Ulterior, cel în cauză a fost a-
restat preventiv.

Conform probatoriului ad-
ministrat, tânărul, în vârstă 
de 20 de ani, din Iclod, în timp 
ce se afla în incinta unui lo-
cal public de pe raza localită-
ţii de domiciliu, ar fi agresat 
două persoane.

În aceeaşi zi, poliţiştii din 
Gherla au reţinut, pentru 24 de 
ore, alți doi bărbaţi, de 24 şi 33 
de ani, din Gherla, cercetaţi pen-
tru comiterea infracţiunilor de 
lovire sau alte violenţe, faptă 
prevăzută de Codul penal.

Monedele virtuale nu pot fi  
oprite, dar pot fi  reglementate, 
altfel ne putem trezi cu un fel de 
Caritas sau FNI, a afi rmat luni 
guvernatorul Băncii Naţionale a 
României, Mugur Isărescu.

„Putem să le oprim? (n.red 
monedele virtuale). Nu avem 
cum să le oprim pentru că e teh-
nologie aici şi ea vine cu rapidi-
tate, cu o grămadă de avantaje, 
dar să încercăm să le reglemen-
tăm, aşa cum spune şi Banca 
Centrală Europeană şi care este 
şi poziţia noastră. (…)

Soluţia aici este ca aceste 
cryptocurrencies să fi e reglemen-
tate, altfel ne vom pomeni şi în 
acest domeniu, şi scuzaţi-mi 
comparaţia, cu un fel de Caritas, 
cu un fel de FNI, după care se 
vor căuta vinovaţi. Şi vinovaţii 
de regulă în asemenea escroche-
rii – că sunt interne, internaţio-

nale – tot timpul trebuie să fi e 
cei care au încercat să reglemen-
teze şi nu au putut sau nu au re-
glementat la timp sau au regle-
mentat cu întârziere", a afi rmat 
Isărescu, citat de Agerpres.

ECONOMIE 

Avertismentul lui Isărescu: 
Criptomonedele ne duc cu gândul la Caritas

Proiecții de fi lm în aer liber

Clujul devine capitala fi lmului. 

Proiecții de fi lm în Piața Uniri TIFF 2018

Cluj-Napoca a câștigat titlul de Oraș European al Sportului

Untold Festival, ediția a IV-a

Ce i-ar spune sociologul Barbu Mateescu unui român 
care se gândeşte dacă să se mute sau nu la Cluj? Paginile 4-5

Transport în comun modern, rapid și efi cient

WonderPuck 2018 - spectacol pentru cei mici
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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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LICEUL DE INFORMATICĂ 

„TIBERIU POPOVICIU” 

din Cluj-Napoca a fost 

parte a proiectului infor-

matic@365, iniţiat de 

Fundaţia EOS, Certipro 

Education şi Microsoft 

România, în parteneriat 

cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi cu 

Inspectoratele Şcolare.

Proiectul asigură elevilor 

participanţi acces la formare 

profesională şi la certifi care 

gratuită Microsoft Technology 

Associate MTA. Testările M-

TA sunt examene care oferă 

certifi cări profesionale baza-

te pe produse Microsoft. Cer-

tifi catele MTA au recunoaşte-

re globală, validată de Micro-

soft, şi sunt de mare ajutor 

celor care doresc să-şi con-

struiască o carieră în IT.

O activitate importantă a 

proiectului le-a permis elevi-

lor să se conecteze la porta-

lul Microsoft Imagine Aca-

demy pentru a avea acces la 

programele curriculare şi la 

resursele necesare pentru in-

struire şi certifi care.

Urmând premisele aces-

tei activităţi, 20 de elevi de 

la LICEUL DE INFORMATI-

CĂ „TIBERIU POPOVICIU” 

din Cluj-Napoca au fost în-

scrişi în proiect, parcurgând 

planurile de instruire şi cur-

surile pregătite de doamna 

director adjunct Ancu-

ţa-Georgeta Perde, coordo-

natoarea proiectului la nive-

lul şcolii, şi au obţinut, în 

final, certificarea Microsoft 

Technology Associate MTA, 

pe două paliere, Program-

ming in HTML5 with Java 

Script and CSS şi Software 

Development Fundamentals.

În viziunea elevilor, acest 

proiect a valorifi cat abilităţi-

le lor, permiţându-le să fi e 

într-o dezvoltare continuă şi 

oferindu-le o excelentă opor-

tunitate pentru a face perfor-

manţă în acest domeniu.

Informatic@365

Timp de patru zile, cluje-

nii au asistat la numeroa-

se premiere muzicale în 

cadrul festivalului Cluj 

Symphony Experience şi 

au trăit alături de artişti 

experienţe inedite.

Un pian pe o platformă mo-

bilă, primul autobuz electric 

în care a cântat o orchestră 

simfonică, yoga pentru bebe-

luşi, pe muzică de Mozart, 

sau hituri de acum cântate cu 

instrumente de acum 100 de 

ani au fost câteva dintre mo-

mentele care i-au făcut pe clu-

jeni să trăiască muzica dinco-

lo de limite, să aprecieze di-

versitatea şi să se încarce cu 

energie pozitivă.

Joi a fost ziua dedicată pi-

anistului şi compozitorului 

norvegian Aksel Kolstad. Ar-

tistul s-a declarat foarte în-

cântat de experienţa de la 

Cluj, călătoria muzicală cu 

pianul prin oraş fi ind o pre-

mieră chiar şi pentru el: „... 

acum voi spune lumii între-

gi că e unul dintre cele mai 

grozave oraşe culturale pe ca-

re le-am experimentat”.

„Ziua de sâmbătă a adu-

nat cel mai numeros public. 

Aproximativ 7000 de persoa-

ne au cântat împreună cu ar-

tiştii de pe scena Rock the 

Symphony, în ciuda toamnei 

care şi-a arătat chipul. Dan 

Bittman, Cristi Minculescu, 

Trupa HARA, DJ K-lu şi Ad 

Libidum Voices au urcat pe 

rând pe scenă şi, împreună 

cu orchestra Bigg Dimm 

a’Band, au făcut un spectacol 

deosebit, spre satisfacţia pu-

blicului. „Ne vedem la Cluj” 

a sunat ca o promisiune pen-

tru anul viitor din partea lui 

Flavius Buzilă.

A doua ediţie a festivalu-

lui Cluj Symphony Experien-

ce s-a încheiat în acordurile 

„Rapsodiei Române” de Geor-

ge Enescu, într-un experiment 

audio-vizual foarte apreciat 

de cei peste 1000 de specta-

tori veniţi duminică în Piaţa 

Unirii. Pe ultimele acorduri 

ale orchestrei, spectatorii au 

rămas să admire pictura rea-

lizată live de Rareş Kerekes şi 

câţiva tineri talentaţi”, spun 

organizatorii evenimentului.

Potrivit acestora, Cluj 

Symphony Experience va re-

veni anul viitor cu momen-

te la fel de interesante, con-

tinuând să susţină creativi-

tatea, diversitatea, să încu-

rajeze călătoria dincolo de 

graniţe şi să trezească vibra-

ţii pozitive şi armonie.

Cluj Symphony Experience, 
o simfonie cât un oraş
A doua ediţie a festivalului Cluj Symphony Experience s-a încheiat 
în acordurile „Rapsodiei Române” de George Enescu.

Cluj Symphony Experience va reveni anul viitor cu momente la fel de interesante, continuând să susţină creativitatea
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Administraţia Naţională 

de Meteorologie a emis 

ieri un cod galben de vânt 

pentru judeţul Cluj valabil 

până miercuri dimineaţa.

Astfel, vor fi  perioade de 

timp în care vântul va avea 

intensifi cări în cea mai mare 

parte a ţării, cu rafale în ge-

neral de 50...60 km/h şi tem-

porar va ploua la început în 

vest, în centru şi în nord, apoi 

local şi în celelalte regiuni. În 

zona montană, la altitudini 

de peste 1800 m, trecător vor 

fi  precipitaţii mixte.

Răcirea vremii va continua 

în jumătatea de nord-vest a 

teritoriului, iar începând de 

marţi (25 septembrie) se va 

resimţi în toată ţara, astfel că 

valorile termice vor fi  cu pâ-

nă la 8...10 grade mai cobo-

râte decât cele normale în a-

ceastă perioada a anului.

Vremea rece va persista pâ-

nă spre sfâşitul săptămânii.

Meteorologii au anunţat 

încă din weekend că un val 

polar va duce la scăderea 

temperaturilor chiar şi pâ-

nă la 13-15 grade în zonele 

de nord. De miercuri, răci-

rea se va simţi şi în celelal-

te regiuni ale ţării.

Schimbările de temperaturi 

sunt valabile şi pentru alte re-

giuni din Europa, potrivit Se-

vere-Weather, care arată că 

un val de frig va lovi îndeo-

sebi Vestul Europei.

Vreme rece până 
la sfârşitul săptămânii

A băut prea mult şi a intrat cu maşina 
direct într-un semn de circulaţie
La data de 23 septembrie, în jurul orei 05.00, poliţiștii 
Biroului Rutier Brașov au constatat producerea unui eveni-
ment rutier soldat cu pagube materiale, pe str. Prunului, din 
municipiul Brașov.
Un bărbat, de 25 ani, din Cluj, care a condus un autoturism 
pe str. Prunului, dinspre str. Lacurilor, la intersecţia sens gira-
toriu cu str. Poienelor, a pierdut controlul asupra direcţiei de 
deplasare și a intrat în coliziune cu un indicator rutier, montat 
înaintea intersecţiei.
La testarea conducătorului auto din punct de vedere al pre-
zenţei alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0.45 
mg/l alcool pur. În consecinţă, acesta a fost condus la o unita-
te medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei.
Poliţiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influ-
enţa alcoolului, instrumentat sub coordonarea unităţii de par-
chet competente în care se va propune soluţie legală la finali-
zarea verificărilor.

Două accidente, luni dimineaţă, 
pe Splaiul Independenţei

Luni dimineaţa o șoferiţă a plonjat cu mașina în Someș de pe 
Splaiul Independenţei, în apropiere de Cluj Arena. Puţin mai târ-
ziu, un alt accident a avut loc în aceeași zonă.
Din cauza neadaptării vitezei la condiţiile meteo un autoturism a 
plonjat în apele Someșului. Din fericire, în urma incidentului nu au 
fost înregistrate victime. „Accidentul a avut loc într-o curbă din zo-
na Cluj Arena, de pe strada Splaiul Independenţei. Din cauza nea-
daptării vitezei la condiţiile de drum, carosabil umed, un accident 
rutier a a vut loc luni dimineață, în jurul orei 7:30 – 8.00. 
Urmează ca autoturismul să fi e scos din Someș. Trafi cul în zonă nu 
a fost afectat”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
Judeţean Cluj, Traian Morar.
După cum a precizat și reprezentantul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Cluj, Ciprian Cornea, autoturismul în cauză 
era condus de o femeie în vârstă de 35 de ani, iar din cauza 
neadaptării vitezei autovehiculul a derapat și a plonjat în 
Someș. ISU Cluj a fost solicitat pentru a interveni, iar un echi-
paj de subofiţeri a ajutat victima să iasă din apele Someșului. 
Conform lui Ciprian Cornea, conducătoarea automobilului era 
într-o stare bună, de conștienţă, și a refuzat să meargă la spi-
tal pentru îngrijiri medicale.
Puţin timp mai târziu, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, un alt accident a avut loc între un 
autoturism marca Audi, condus de o femeie și un taximetru. În 
taximetru se afla un client, un bărbat în vârstă. Conform prime-
lor informaţii, cauza accidentului a fost neadaptarea vitezei la 
condiţiile de drum.

Pe scurt

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După o vară cu tempera-

turi rezonabile, a venit 

frigul brusc, poate puţin 

mai devreme decât 

ne aşteptam.

Schimbările bruşte de tem-

peratură nu sunt benefi ce or-

ganismului, însă dacă ştim 

să ne adaptăm rapid, să ne 

îmbrăcăm şi să ne alimen-

tăm corespunzător, putem 

evita îmbolnăvirile.

Cei mai expuşi la aceste 

schimbări de temperatură 

sunt copiii, atrag atenţia 

specialiştii.

„Le recomand clujenilor 

să îşi adapteze îmbrăcămin-

tea la condiţiile termice exis-

tente şi să aibă un consum 

alimentar adecvat, sucuri de 

fructe, legume, mai puţină 

grăsime, iar dacă au simp-

tomatologie de răceală, să 

se prezinte la medic pentru 

o evaluare.

Dacă au copii care pre-

zintă semne de răceală- a-

vând în vedere că virozele 

sunt foarte rapid transmise- 

să încerce să îi izoleze la 

domiciliu.

Dacă ne îmbrăcăm adec-

vat şi avem grijă, trecerea 

bruscă de la cald la frig nu 

ne afectează, pentru că or-

ganismul poate facă faţă 

atunci când îl protejăm adec-

vat. Cu copiii în schimb tre-

buie să avem grijă mai ma-

re, să nu îi îmbrăcm nici prea 

gros, ca să nu transpire, nici 

prea subţire”, a declarat di-

rectorul Direcţiei de Sănăta-

te Publică Cluj, medicul Mi-

hai Moisescu.

Primele doze de vaccin 
antigripal au sosit la Cluj

În acest an, la nivel naţi-

onal, un milion de doze de 

vaccin vor fi  utilizate pentru 

imunizarea populaţiei la risc 

în cadrul campaniei gratui-

te de vaccinare antigripală a 

Ministerului Sănătăţii. Dis-

tribuirea lor a început în 15 

septembrie.

La Cluj au sosit 2.920 de 

doze de vaccin antigripal.

„A sosit prima tranşă de 

vaccin antigripal, este vorba 

de 2.920 de doze pentru ju-

deţul Cluj. Aceasta este tran-

şa care se adresează perso-

nalului medico-sanitar din 

unităţile sanitare cu paturi, 

din unităţile de primiri ur-

genţe, centre de primiri ur-

genţe, servicii de ambulan-

ţă şi SMURD. Următoarea 

tranşă de vaccin va sosi în-

tre 15 şi 21 octombrie, când 

dozele se vor distribui me-

dicilor de familie, pentru a 

se vaccina gratuit cele cinci 

grupe de risc din populaţie”, 

a mai declarat directorul Di-

recţiei de Sănătate Publică 

Cluj, Mihai Moisescu.

Ce trebuie să facem odată 
cu venirea toamnei

Campania de vaccinare gra-

tuită a Ministerului Sănătăţii îm-

potriva gripei de sezon vizează 

reducerea la maximum a îmbol-

năvirilor prin gripa de sezon. 

Odată cu venirea toamnei, spe-

cialiştii recomandă populatiei 

să respecte cu stricteţe regulile 

de igienă personală necesare 

pentru evitarea îmbolnăvirii. 

Spălarea cu apă şi săpun a mâi-

nilor, folosirea batistelor pentru 

strănut sau tuse sunt esenţiale 

pentru prevenirea îmbolnăviri-

lor prin afecţiuni respiratorii, şi 

în special prin gripă. 

A venit frigul mai devreme. 
Cum ne ferim de el
La Cluj au ajuns primele doze de vaccin antigripal, 
destinate personalului medical din unităţile spitaliceşti. 

Schimbările bruşte de temperatură nu sunt benefi ce organismului
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ARS OPINIÆ

Când ficțiunea devine realitate

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Sunt prizonierii propriei fi cțiuni 
(politice), pe care nu mai pot 
s-o părăsească, pentru că nu 
știu unde, nu știu cum și nu 
prea înțeleg de ce. Cam acesta 
ar fi  rezumatul/bilanțul (sub)
liminal al încercării eșuate de 
eliminare a lui Liviu Dragnea 
din fruntea PSD, petrecută la 
sfârșitul săptămânii trecute. 
Îndeobște, fi cțiunile de acest fel 
sunt narative construite de unii 
(câțiva) pentru (a prosti pe) 
ceilalți (cei mulți) și a-i face să 
creadă în ceva convenabil lor. 
Sunt constructe ideatice care aparțin, în fapt, unor specialiști 
(în comunicare, politică, sociologie etc.), sunt asumate de be-
nefi ciari (state, partide, grupuri de interese, de presiune etc.) 
și date spre „consum” mulțimilor (popoare, grupuri sociale, 
comunități etc.). Dar ce se întâmplă când aceste povești (dese-
ori niște invenții, fabulații, „mituri reîncălzite” etc.) sunt tot 
mai negate de destinatarii lor (mulțimile), dar tot mai crezute 
de benefi ciarii lor (politicienii)?! 
Să nu ne grăbim cu evaluările superfi ciale și concluziile pripite. 
În linia interpretării factuale, în cheia deslușirii comportamen-
tului de partid-stat, există o serie de explicații pragmatice, po-
litice, fi nanciare pentru care șeful partidului, contestat de o 
parte a conducerii colective, a obținut în cele din urmă 
susținerea majoritară în Comitetul Executiv al PSD. Nu e difi cil 
să trecem în revistă cel puțin o parte din aceste motive. Liviu 
Dragnea a fost susținut:
1. pentru că sprijinitorilor săi le-a promis bani și funcții, acesta 
fi ind principalul instrument de convingere și coerciție al acestui 
lider al PSD
2. pentru că susținerea a venit în urma unui proces de negoci-
ere, combinată cu șantajul, dar în care nu s-au distribuit 
competențe, ci privilegii în bună parte nemeritate
3. pentru că a strâns în jurul său o grupare de lideri supuși și 
slabi, lipsiți de valoare, personalitate și viziune, vulnerabili atât 
în privința autorității politice, cât și din punct de vedere juridic 
(unii)
4. pentru că din instrumentul de conducere colectivă (CEx) o 
bună parte sunt lideri de fi lială interimari, numiți direct de 
președintele partidului și afl ați cu totul la mâna lui
5. pentru că liderii locali unde PSD este minoritar depind mai 
mult de șeful partidului, decât de electorat în obținerea 
funcțiilor și a banilor
6. pentru că reprezintă pentru ei prototipul liderului de succes, 
în care își văd întruchipate și propriile dorințe și posibilități, dar 
și propriile limite
7. pentru că cei mai mulți n-au avut curajul și puterea să i se 
opună, riscând o poziție, un avantaj, un privilegiu
8. pentru că grupul dizident n-a fost destul de convingător, iar 
argumentele prezentate de ei (narativa lor) nu au fost pe pla-
cul majorității.
Enumerarea ar putea continua, căci motivele sunt cam 
aceleași, din sfera politicii mici (și oarbe), a învârtelii fi nancia-
ro-bugetare și a căpătuielii personale. 
Dar să ne închipuim că toate aceste „piedici” ar fi  fost 
depășite, că Liviu Dragnea ar fi  pierdut la votul de încredere și 
chiar ar fi  demisionat. Ce s-ar fi  întâmplat atunci cu partidul? 
Care era planul și care ar fi  fost următorul pas? Cine și-ar fi  a-
sumat conducerea partidului și cu ce strategie? Ar fi  continuat 
politica lui Dragnea sau s-ar fi  situat împotriva ei? Ne vine greu 
să ne închipuim! Și, de fapt, ar trebui să recunoaștem că pen-
tru nimeni din PSD nu ar fi  fost ușor, nici să continue suita ab-
surdă (și fără fi nalitate realistă) impusă aproape unilateral de 
Dragnea, dar nici să încropească o altă strategie și să tragă du-
pă sine întreg partidul. Sunt prea multe iluzii, prea multe fu-
muri, prea multe așteptări și prea mare foamea și frica pen-
tru ca cineva să poate găsi cu ușurință o altă „narativă“ în ca-
re întreg partidul să creadă. Nimeni nu putea promite atât de 
mult și să convingă că este dispus că poate duce totul până la 
capăt (decât poate tot un decerebrat).
Așadar, dincolo de micile negocieri pentru o funcție sau alta, a-
ceastă „conducere de strânsură“ a partidului a început să 
creadă în propriile plăsmuiri și să ignore realitatea, devenind  
captivă acestei „narative“, care poate duce partidul la eșec 
total și la distrugere. În fond, așa cum se știe, toată strategia 
lui Liviu Dragnea, având ca scop salvarea sa din gheara 
justiției, se bazează pe fantasma existenței „statului paralel”, o 
construcție imaginară (formată adicătelea din politicieni, servi-
cii secrete, procurori, judecători etc.) ce cultivă interese  obscu-
re (dar niciodată dovedite juridic). Ținta supremă și miezul în-
tregii strategii a guvernării actuale a devenit distrugerea „sta-
tului paralel”, un fel propriu de a reforma statul român, prin 
schimbarea arhitecturii sistemului judiciar, modifi carea pârghii-
lor de putere, neutralizarea oponenților politici, redistribuirea 
resurselor, degradarea climatului democratic etc. Aceste fapte 
n-au trecut neobservate, generând o opoziție puternică parla-
mentară, extraparlamentară, internă și externă, mitinguri de 
amploare, partidul având tot mai puțini susținători în electorat 
(cum arată sondajele) și tot mai puțini adepți ai luptei împotri-
va „statului paralel”.  
Singurii care mai cred în această „fi cțiune” sunt câțiva 
pesediști, incapabili să se descotorosească de o „poveste” care 
le-ar putea fi  fatală sau să găsească o alta mai bună și un lider 
capabil s-o pună în operă. Când știi că minți trebuie să ai me-
morie bună și să nu uiți de ce o faci.
Să nu ne ascundem după cuvinte: PSD, ca să schimbe ceva, are 
nevoie de o nouă „minciună” și de „cineva” s-o implementeze. 
Deocamdată, nu există.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

După cum precizează 

el însuşi, textul e scris 

din perspectiva unui 

bucureştean get-beget 

mutat la Cluj. Ce ar 

spune sociologul cuiva 

care se gândeşte dacă 

să se mute în acest oraş?

„Eu prefer Clujul pentru că 

e sprinţar şi – atât conform ci-

frelor ofi ciale cât şi în practică 

– un oraş în care tinerii au o 

pondere mare. Însă normalita-

tea menţionată mai sus este în-

tâlnită, din câte am descoperit, 

de bucureştenii care s-au mu-

tat cam oriunde în ţară dar în 

afara Vechiului Regat: Sibiu, Ti-

mişoara, Oradea etc.”, scrie, 

printre altele, sociologul, pe 

blogul Sociollogica.

După un an de Cluj – 
observaţiile 
unui bucureştean

1Chiriile. „Sunt imense!” 

îţi zic clujenii. E şi o oa-

recare mândrie secretă aici 

("Nu rezistă oricine în Cluj!")

Cam da. Cu aceiaşi bani ca 

în Bucureşti închiriezi aici o 

cameră mai puţin: 2 în loc de 

3, garsonieră în loc de apar-

tament de două camere etc.

Chiriile reale nu-s aşa ma-

ri precum cele din articolele 

de presă, dar nici aşa mici pre-

cum cele ale prietenilor tăi clu-

jeni care, în mod inevitabil, au 

relaţii bune cu proprietarul în-

că de acum 4-6 ani, când pia-

ţa imobiliară arăta altfel.

Lucrurile mi se par a fi  com-

pensate de preţurile la cam o-

rice altceva (vezi şi punctul 

următor), care sunt semnifi ca-

tiv mai mici decât în Bucureşti. 

Uneori diferenţa e rizibilă. In-

clusiv în hipermarket-uri. Ace-

eaşi pungă de chips-uri, ace-

laşi sortiment de bere într-o 

berărie sau un kilogram de ro-

şii de o calitate anume au pre-

ţuri mai mari în Bucureşti. Pen-

tru a trăi acolo se plăteşte o 

taxă invizibilă de 10-15% la 

cam toate produsele. Şi nici 

nu insist asupra pierderilor din 

reţelele de apă, gaze naturale 

etc. care se refl ectă în facturi 

îngroşate, mult mai mari de-

cât cele din Cluj, lucru pe ca-

re l-am observat cu ochii mei.

2Taxiurile. Dacă vii din 

Bucureşti vei percepe 

distanţele cu totul altfel decât 

oamenii locului, şi vei avea 

nevoie de taxiuri doar până 

înveţi transportul în comun, 

iar apoi doar noaptea.

La prima vedere taxi-urile 

sunt scumpe însă noţiunea de 

bacşiş e cvasi-non-existentă. 

Se dă rest întotdeauna.

Ce te va surprinde însă e 

să descoperi că taximetriştii 

sunt extrem de civilizaţi. De 

ce sunt marea majoritate a ta-

ximetriştilor din Bucureşti 

amari, supăraţi şi încărcaţi iar 

cei din Cluj veşnic bine-dis-

puşi? Răspunsul n-are abso-

lut nimic de a face cu preţu-

rile (şi la 2,29 RON/km în Bu-

cureşti va fi  acelaşi nivel de 

delăsare), ci trebuie să ajun-

gem la un subiect-cheie pen-

tru extrem de multe aspecte 

ale vieţii în afara Vechiului 

Regat, şi anume...

3Încrederea şi legea. În 

identitatea Europei de 

Est intră la temelie instituţiile 

disfuncţionale şi urbanizarea 

imperfectă sau în coacere. Unul 

din efecte este o viaţă parţial 

sau determinant situată în afa-

ra normelor psihologice aduse 

de civilizaţia modernă – într-o 

copie jalnică a viziunii lui 

Hobbes trebuie să fi i cu ochii 

în patru tot timpul, nu cumva 

să fi i păcălit, ţepuit, înşelat, 

minţit. Doar în familie poţi să 

ai încredere parţial, toţi ceilalţi 

îţi vor răul într-un joc de sumă 

zero. Nu poţi să ai încredere în 

oamenii din jur, în reguli, în in-

stituţii formale sau informale – 

şmecherii se descurcă, cine res-

pectă regulile e fraier, sfaturile 

avizate sunt dubioase sau me-

rită chestionate, "merge şi aşa", 

n-are sens să investeşti în so-

luţii trainice. Haosul e norma, 

predictibilitatea e canci, ce e 

adevărat azi e fals mâine şi po-

sibil poimâine. Extinderile si-

tuaţiei sunt complexe: "şi ce 

dacă e murdar pe jos? De ce 

să-ţi pese? Oricum altora nu le 

pasă, de vreme ce au aruncat 

lucrurile respective pe jos! Nu 

fi i idiot, nu te lupta cu valul, 

lasă lucrurile aşa cum sunt, ori-

cum nu poţi schimba nimic".

În Europa Centrală şi de 

Vest lucrurile stau altfel nu 

pentru că oamenii ar fi  mai 

inteligenţi sau cu un spirit na-

tiv al moralităţii mai dezvol-

tat. Normele de convieţuire 

urbană s-au aşezat în timp, e 

adevărat pe alte făgaşe obiec-

tive, de natură istorică, iar a 

respecta regulile existente es-

te deja a doua natură.

Ce scriu mai sus pare a fi  

teoretic dar se vede în practi-

că în enorm de multe lucruri, 

de la relaţia dintre vecinii de 

bloc şi cea a funcţionarilor pu-

blici faţă de cetăţeni până la 

atitudinea oamenilor faţă de 

spaţiile publice sau faţă de ne-

cunoscuţi, optimismul general 

şi constructiv din mediul de 

business de aici sau coagula-

rea societăţii civile (unde lu-

crurile în Bucureşti stau, din 

fericire, din ce în ce mai bine).

Dacă uiţi tot ce-am scris în 

această postare în afară de un 

lucru, acesta e cel care trebu-

ie ţinut minte.

Moment bonus: când călă-

toria cu taxiul costă 7 lei şi 20 

de bani, dai 10 lei şi ţi se dau 

rest 3 lei, după care te cerţi cu 

taximetristul încercând să-i ex-

plici că trebuie să-ţi dea 2 lei 

dar în niciun caz 3 (am păţit 

asta de două ori).

4„S-a stricat Ardealul, nu 
mai e ce-a fost”. Auzi as-

ta în special de la intelectualii 

mai vârstnici ne-naţionalişti.

Pe cifre da, s-au pierdut un 

milion de saşi şi şvabi, migra-

ţiile etnicilor maghiari au fost 

puternice etc. Nenorocirea es-

te incontestabilă.

Dacă însă vii din Regat, e 

greu de imaginat unde era Ar-

dealul odată, având în vede-

re câte lucrurile sunt funcţio-

nale acum la standarde la ca-

re în Bucureşti sau în Regat 

nici nu poţi visa.

De exemplu, visul maxi-

mal unui bucureştean intere-

sat de propriul oraş e să sca-

pe de Firea în 2020. Nimeni 

nu-şi permite să creadă că ar 

putea veni un primar precum 

Bolojan sau că în 2024 admi-

nistraţia capitalei ar putea 

ajunge să performeze la nive-

lul celei a Clujului sau Sibiu-

lui. Cine ar exprima astfel de 

previziuni asta cu voce tare 

ar fi  luat cu ambulanţa direct 

la spitalul de nebuni.

5Bucureşti. De la dis-

tanţă o să ţi se pară din 

ce în ce mai apăsat ca fi ind o 

capcană şi, ca să o zicem în 

termeni sobri, un oraş doar 

parţial europenizat. Sursele 

de stres sunt multiple, iar oa-

menii suferă în consecinţă.

Te vei gândi des la oame-

nii incredibili, foc de deştepţi 

şi de califi caţi, indiferent de 

domeniu, pe care îi cunoşti 

acolo. Unii se vor stinge în me-

diocritate, cei mai mulţi vor 

migra, dar în prezent îţi rămâ-

ne strângerea de inimă că niş-

te creiere şi inimi fenomenale 

se mulţumesc cu atât de pu-

ţin în ceea ce priveşte calita-

tea vieţii şi ajung să creadă că 

aşa ceva e normal şi accepta-

bil în Europa secolului XXI.

6   Boc. Îl dăm Bucureştiu-

lui pentru 36 de mili-

arde de miliarde de euro.

6b. (Glumeam cu cele 36 

de miliarde de miliarde. Nu-l 

dăm pe nimic).

7Verde. Cluj are mai pu-

ţine parcuri decât Bu-

cureşti-ul, raportat la supra-

faţă şi populaţie, însă este 

foarte verde, în special anu-

mite cartiere fi ind pline de co-

paci. Efectul asupra stării de 

spirit este foarte pozitiv.

7b. Parcul Central e foarte 

bine utilizat şi îngrijit.

8 Chill. Transilvania, aceas-

tă Californie. De ce să te 

grăbeşti? De ce să te stresezi?

9 ... cu excepţia momen-
telor când nu e chill. 

Adică e de muncă. Etica pro-

testantă a lui Max Weber e la 

putere aici.

10 Nu întârzia. Ai fi  

singura persoană 

care o face.

10b. Nu, nici măcar un minut.

10c. Nu, acea circumstan-

ţă specială nu e aşa de speci-

ală şi nu reprezintă o scuză.

11 Cuvântul dat e lu-
at în serios. Asta 

înseamnă multe avantaje pen-

tru tine ("uau, deci când o-

mul ăla zicea că până poimâi-

ne îmi dă cartea, chiar era se-

rios!") dar şi responsabilităţi 

evidente.

12 Transportul în co-
mun este efi cient, 

rapid şi de încredere. Nimic 

special dacă ai vizitat deja un 

oraş din Occident. De exem-

plu a avea panouri care să-ţi 

arate câte minute mai sunt 

până la venirea următoarelor 

autobuze sau tramvaie, linie 

cu linie, e ceva normal şi nu 

science-fi ction.

Un an de Cluj, impresiile 
Sociologul Barbu Mateescu a scris pe blogul său, în 42 de puncte, care 

Barbu Mateescu: „Multe oraşe ardelene au un centru mai arătos, dar lucrurile sunt plasate exact cum trebuie în Cluj”
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unui bucureştean get-beget
sunt impresiile sale despre Cluj, după un an în care a locuit aici.

Oraşul e menit a fi  folosit 

de către pietoni şi mijloacele 

de transport în comun, maşi-

nile proprietate personală ocu-

pând un distant loc doi, stra-

tegie asumată conştient de pri-

mărie. Nu posed maşină aici 

şi mă descurc de minune deşi, 

atenţie, la orele clasice de fl ux 

maxim (7-9 dimineaţa şi 4-6 

după-masa) totul încetineşte.

12b. Trafi cul rutier din Cluj 

este o sursă constantă de ne-

mulţumire pentru şoferii clu-

jeni, dar dacă – după cum 

spuneam la început – vii din 

Bucureşti şi ai maşină, lucru-

rile sunt în genere parfum. 

Asta pentru că termenul tău 

de referinţă este, totuşi, Bu-

cureşti, al cincilea cel mai 

aglomerat oraş din lume în 

ceea ce priveşte trafi cul.

Evită zona centrală dimi-

neaţa, toţi părinţii îşi duc toţi 

copiii în zona liceelor şi şco-

lilor bune în ceea ce pare a fi  

o suprafaţă mai mică decât 

un stadion de fotbal.

13 Vremea. Extrem de 

schimbătoare. Do-

uă luni pe an poţi ieşi din ca-

să fără să ai pe braţ o geacă, 

o vestă sau un pulovăr.

13b. Ghid privind proba-
bilitatea ploii în Cluj:

Dacă plouă acum, ploaia nu 

se va întrerupe de fel sau pes-

te câteva ore va ploua din nou.

Dacă sunt nori, peste câ-

teva ore va ploua.

Dacă e vreme însorită şi 

fără nori, peste o oră o să a-

pară nori şi peste câteva ore 

va ploua.

13c. Serile de primăvară, 

toamnă şi chiar vară pot fi  

uluitor de reci, indiferent ce 

valori a avut temperatura de-a 

lungul zilei.

13d. Într-o zi de septembrie 

sau octombrie poţi avea patru 

anotimpuri: frig de iarnă dimi-

neaţa, căldură de vară la prânz, 

răcoarea de primăvară când vi-

ne o ploaie după aceea, răcire 

de toamnă spre seară.

14 Relaţiile inter-et-
nice. Bune în spe-

cial în rândul oamenilor ti-

neri. Evident mai bune decât 

ce visează naţionaliştii din Re-

gat care, vorba cuiva pe care 

nu-l mai identifi c (scuze), au 

văzut un etnic maghiar ulti-

ma dată în alb-negru, pentru 

că aşa se transmiteau în anii 

'80 la televizor ultimele me-

ciuri în care a jucat Bölöni.

Ar fi  enorm de multe de 

zis, dar pe mine personal mă 

marchează un lucru care pen-

tru alţii poate să pară minor: 

bogăţia istoriei oraşului şi am-

prenta acestei istorii în plan 

arhitectural. Cuvintele sunt 

insufi ciente aici; dacă eşti ge-

nul de om care are o tresări-

re de emoţie puternică atunci 

când vizitezi cetatea din Si-

ghişoara sau centrul Oradei 

înţelegi ce vreau să spun.

15LBGTQ. În ciuda unor 

tam-tam-uri punctu-

ale, oraşul e probabil ceva mai 

puţin homofob decât media na-

ţională. În 2015 Transilvania (in-

cluzând punctual aici şi foarte 

conservatoarea zonă Crişana) 

era cea mai pro-căsătorie între 

persoanele de acelaşi sex din 

cele trei regiuni istorice, nu cred 

că lucrurile s-au schimbat.

Your mileage may vary sig-

nifi cantly.

16Aeroportul. Trebu-

ie mărit, dacă se 

poate ieri.

Indiciu: autobuzul 5 te du-

ce în centru, dar nu opreşte 

fi x în faţa ieşirii din aeroport 

ci la 20-30 de metri mai înco-

lo – ceea ce nu e bine. Bile-

tele se iau de la automat.

17UBB (adică Univer-

sitatea Babeş-Bolyai). 

Everything is UBB and UBB is 

everything. Fără mediul uni-

versitar oraşul ar fi  unul trist 

şi limitat. Subliniez în special 

existenţa multor profesori ti-

neri şi foarte tineri. UBB este 

atât de dinamică încât pare a 

nu fi  de stat, ci o instituţie ti-

pic ardeleană, parte ONG şi 

parte business consecvent.

18 Lentoarea ardelea-
nă se vede în debi-

tul verbal şi cam în nimic alt-

ceva.

19Accentul. Nu-l vei 

avea niciodată. Poţi 

să începi însă prin *a* *ros-

ti* *cuvintele* *clar*, *răs-

picat*, *până* *la* *capăt*, 

*fără* *să* *mănânci* *sila-

be*. Ceea ce în genere în via-

ţă n-are cum să-ţi prindă rău, 

plus că mai şi apuci să gân-

deşti oleacă 

19b. Cuvintele „foarte”, „ex-

traordinar”, „incredibil de”, 

„extrem de” sunt folosite mai 

rar aici, de obicei când este re-

almente cazul. Când vei mer-

ge înapoi în Bucureşti, vei ob-

serva că sunt infl aţionare.

(În această postare am în-

cercat să le folosesc doar când 

este cazul, precum la punc-

tul următor...)

20Coolness: imens. 

Viaţa socială şi ar-

tistică din Cluj este extrem de 

bogată, imposibil măcar să 

încerci să ţii pasul cu tot ce 

se întâmplă.

De asemenea Cluj-ul e co-

ol în sine, ceea ce alte oraşe 

merituoase şi solide din punct 

de vedere economic încă nu 

au reuşit să introducă în ima-

ginea lor.

Bonus negativ (malus) pen-

tru posibila aroganţă pe care 

poţi s-o dezvolţi rapid şi care e 

foarte, foarte greu de înfrânat.

21a. Iarna. Deţii ciorapi de 

lână sau suferi o moarte len-

tă şi dureroasă.

21b. Nu prea există vânt 

în Cluj, decât în anumite car-

tiere, ceea ce înseamnă că – 

prin comparaţie cu Bucureşti 

– lucrurile sunt mult mai su-

portabile. Te îmbraci gros, te 

pui în mişcare şi gata.

21c. În plan social totul în-

cetineşte şi poate deveni de-

presant. Bucuria şi energia fe-

nomenală cu care clujenii tră-

iesc primăvara şi vara se da-

torează în bună parte şi ier-

nilor lungi.

22Claxoane. Unul pe 

săptămână. Unul pe 

săptămână în tot oraşul. Da-

că eşti atât de norocoasă/no-

rocos încât să auzi respecti-

vul claxon, tradiţia locală es-

te să-ţi pui o dorinţă.

Am inventat această tradi-

ţie locală tocmai acum, sună 

bineţ.

23 Politeţe. Everywhe-

re. Bună ziua-sărut 

mâna-mulţumesc-la revedere. 

Dacă nu ai chestia asta în sân-

ge o dobândeşti uşor.

24 Hipermarketuri. 
Surprinzător de pu-

ţine deocamdată. MegaImage 

e la începuturi dar creşte geo-

metric, Kaufl and, Cora şi Lidl 

domină, părerea despre Profi  

o ţin deocamdată pentru mine.

Nu vei muri de foame dar 

nici nu vei avea un magazin 

MegaImage în interiorul cuti-

ei poştale.

25 Strada Piezişă nu 
doarme niciodată. 

Dacă strada asta ar fi  o tipă, 

ar fi  una cu părul verde, foc 

de inteligentă, sexy, neglijen-

tă cu aspectul ei dar cu un 

erotism puternic. So go visit.

26 Economia locală. 
WOW! Franzele clu-

jene, gemuri şi dulceţuri ar-

deleneşti, salamuri ungureşti, 

ciocolată secuiască (End Ibo! 

– batonul de lapte cu cacao 

în foi de vafă reprezintă ac-

cesul la alt plan al existenţei), 

farmacii Richter, Câmpul Pâi-

nii/Caromar (dacă te-ai prins 

de aluzia istorică bravo), Mol-

dovan/Sânnicoara, Panemar: 

un vocabular de brand-uri cu 

care te vei familiariza tare re-

pede. Cam totul e mai bun 

sau gustos decât ce se găseş-

te în Bucureşti, comparativ.

De asemenea viaţa fără 

Pepco e pustiu.

Brand-urile locale sunt nu 

numai foarte numeroase ci şi 

puternice. Te poţi pomeni ie-

şind dintr-un magazin, inclu-

siv hipermarket, cu sacoşa pli-

nă de mâncare şi alte produse 

exclusiv clujene. Ceea ce expli-

că multe statistici macro pe ca-

re le-ai văzut în ultimii ani des-

pre Transilvania şi pe care le 

vei vedea în anii următori...

27 În genere porţiile 
de cartofi  prăjiţi 

sunt duble în Cluj faţă de Bu-

cureşti (fără ca preţul să fi e 

două ori mai mare). Nici eu 

nu înţeleg de ce.

28 Erori de dezvolta-
re: Floreşti şi (în re-

mediere) Bună Ziua. Studia-

ză cu grijă unde şi de ce vrei 

să te muţi.

29Hard Club. Rock 

super, 5 lei draft-ul, 

merită ascensiunea.

29b. Nu glumeam când zi-

ceam „ascensiune”, dacă nu 

vrei să iei un taxi ia-ţi clăparii.

30  Cutremur. N-avem.

31 Ţânţari. N-avem.

32 Gabriela Firea. 
N-avem.

33 Manele date la ma-

xim joia la două 

noaptea în mijlocul cartieru-

lui. Desigur că nu.

34 Pata Rât. Avem! Tot 

oraşul aşteaptă cu 

nerăbdare momentul când o să 

apară un Godzilla de acolo.

După care vom face festi-

val pe tema asta.

Bonus negativ (malus) pen-

tru faptul că e prea departe 

de oraş şi irelevantă în con-

textul aprovizionării cu apă 

ca să mai conteze în mod de-

cisiv pentru segmente mari 

ale spaţiului civic.

35 Untold. Menţionat 

de clujeni cel mai 

des în propoziţia: „Şi, tu un-

de pleci din oraş de Untold?"

36 PSD. Există unde-

va departe, precum 

acea telenovelă nesfârşită la 

care ştii că se uită o verişoa-

ră a mătuşii tale dar al cărui 

nume mereu îl încurci (al te-

lenovelei, nu al verişoarei).

37 Administraţie. Bu-

nă, rapidă, efi cien-

tă, la standarde vestice, inclu-

siv la instituţii ale statului (te-

oretic naţionale) care au su-

cursale/fi liale aici. Ţi se va 

face dor de cozile imense din 

Bucureşti, de aparatele de bo-

nuri de ordine care nu merg, 

de ghişeele la care trebuie să 

te apleci (în Cluj se stă pe sca-

un, faţă în faţă), de îmbrân-

celi, de „huo, eu eram la coa-

dă înaintea lu' domnu' ”, de 

momentele când descoperi că 

lista de documente de pe si-

te nu este aceeaşi cu cea ne-

cesară la ghişeu, de funcţio-

narii acri şi supăraţi, care se 

răstesc la tine ca la o servi-

toare de secol 17...

Glumesc, nu-ţi va fi dor 

deloc.

Moment bonus: când scrii 

online pe site-ul primărie des-

pre o defecţiune şi e rezolva-

tă în 48 de ore (am păţit).

38 Centrul(...).Multe 

oraşe ardelene au 

un centru mai arătos, dar lu-

crurile sunt plasate exact cum 

trebuie în Cluj ca să auzi clo-

potul exact la tonalitatea ca-

re-ţi transmite, prin toţi porii, 

că eşti într-un loc perfect co-

nectat la acea lume care se 

încheie undeva departe, pe 

malurile Bretaniei, trecând 

prin Strasburg, Trier, Mün-

chen, Viena şi atâtea altele.

38b. În continuarea frazei 

de mai sus şi la nivelul cel mai 

subiectiv: nu am inclus Buda-

pesta în listă pentru că, de fapt, 

seamănă mult mai mult cu Bu-

cureştiul decât cu Clujul. Cel 

mai bun punct de referinţă pen-

tru Cluj (în afara Transilvani-

ei) ar fi  probabil Boston.

39 Aerul. În practică ni-

mic senzaţional. Evi-

dent că mai bun decât în Bucu-

reşti, dar asta nu-i de mirare.

Nu pentru aer proaspăt vii 

la Cluj – menţionez aspectul 

ca să nu apară confuzii sau 

neînţelegeri...

40 Rezerva faţă de re-
găţeni. Mai mică 

decât ai crede. Peste 50% din 

locuitorii Cluj-ului nu s-au 

născut aici – oraşul este din 

acest punct de vedere extrem 

de cosmopolit.

În genere oamenii îşi formea-

ză o părere despre tine când le 

explici de ce ai părăsit Bucureş-

tiul. Fii sincer şi concis.

În toată această ecuaţie 

intră şi protestele stradale, 

începând cu Colectiv şi mai 

ales momentul „luminiţelor”, 

care au schimbat mult în bi-

ne părerea ardelenilor despre 

bucureşteni.

41 Există câteva lucruri 

care nu funcţionea-

ză în Cluj. Poate să pară o iro-

nie sau o glumă ce scriu în 

continuare, dar acele lucruri 

sunt la fel de anormale statis-

tic precum lucrurile care func-

ţionează în Bucureşti.

42În loc de concluzie 
fi nală: este ciudat 

dar foarte îmbucurător să faci 
parte dintr-un succes. În Re-
gat mai există în sensul ăsta 
Halep şi, pentru unii, tururi 
doi de prezidenţiale odată la 
cinci ani. În rest totul e un 
gri amar şi întârzierea zi cu 
zi a unei migraţii inevitabi-
le spre un loc de muncă mai 
bine plătit sau la care să fi i 
respectată/respectat, spre o 
ţară în care să poţi să te îm-
plineşti personal şi/sau fa-
milial şi/sau profesional, 
spre un loc unde să te sim-
ţi bine. Vibraţia în nord-vest 
şi vest este cu totul alta, lu-
crurile sunt deja aşezate pe 
drumul corect.

Ca element concret, dacă 
te gândeşti să faci pasul deci-
siv spre părăsirea României, 
dă înainte de toate o şansă 
Transilvaniei, Banatului, Cri-
şanei sau Maramureşului. Un 
an în chirie te va lămuri ce şi 
cum. Selectează-ţi oraşul cu 
grijă, fi ecare localitate posedă 
un profi l specifi c şi se poate 
potrivi mai mult (sau mai pu-
ţin) circumstanţelor tale pro-
fesionale sau familiale. Cunosc 
bucureşteni strămutaţi care 
sunt la fel de fericiţi de Bra-
şov sau Sibiu cum sunt eu da-
torită Clujului, fi ecare și-a gă-
sit locul potrivit pentru sine.

Barbu Mateescu: Transportul în comun este efi cient, rapid şi de încredere

Barbu Mateescu: Parcul Central e foarte bine utilizat şi îngrijit
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Compania de Apă Someş S.A. anunţă intenţia de ajustare a preţului apei potabile, re-
spectiv a tarifului de canalizare-epurare, prima dată după anul 2013, după cum urmează:

Preţ apă potabilă : 3,15 lei/mc inclusiv TVA (9%)
Tarif canalizare-epurare : 3,64 lei/mc inclusiv TVA (19%)

Noile preţuri/tarife au fost avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pen-
tru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice (Aviz nr. 610705/06.09.2018) și urmează a fi  
supuse aprobării Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidro-
grafi c Someș-Tisa, care acţionează în numele și pentru autorităţile publice judeţene și lo-
cale din aria deservită de Compania de Apă Someș în judeţele Cluj și Salaj.

Raţiunea necesitaţii de ajustare a preţurilor/tarifelor rezidă în infl uenţa primită în cos-
turile de producţie din perioada 2013-2018, urmare a punerii în funcţiune a unor instala-
ţii și utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, a creșterilor progresive a preţului energiei, combustibililor, celorlalte materii și 
materiale utilizate în procesele de captare, tratare, transport, pompare și distribuţie apă 
potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport, pompare și mai ales epurare a ape-
lor uzate menajere, industriale și pluviale. Aceste infl uenţe în costuri s-au manifestat în 
condiţiile în care în perioada de cinci ani scursă de la ultima modifi care a preţurilor (Iulie 
2013) și a păstrării în acest interval a unui numar mediu relativ constant de personal, a 
avut loc o creștere semnifi cativă a complexităţii activităţii și mai ales a întinderii ariei de 
operare din cele două judeţe (248 de localitaţi deservite în Iunie 2018 faţă de 172 locali-
taţi deservite în Decembrie 2013).

Noile preţuri/tarife vor intra în vigoare dupa aprobarea acestora de către Asociaţia Re-
gională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografi c Someș-Tisa și se vor apli-
ca în întreaga arie regională deservită din judeţele Cluj, Sălaj și Mureș.

Dept.Comunicare&Clienți

Abonează-te la monitorul

0264.59.77.00

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

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

După cinci zile de festival, 

duminică, pe scena din sala 

mare a Cinematografului 

Dacia, au fost chemaţi cei 

mai buni dintre micii 

actori, pentru a fi  premiaţi. 

Premiul cel Mare al Festi-

valului Stage a ajuns peste ho-

tare, la Croaţia. Însă şi cluje-

nii au reuşit să „pună mâna” 

pe câteva premii.

Cinci zile de festival, cinci-

sprezece trupe însumând 198 

de elevi, unele din ţară, alte-

le din străinătate. Anul aces-

ta, Israel şi Croaţia au trimis 

trupe de seamă pentru a le re-

prezenta la Festivalul Interna-

ţional de Teatru pentru Ado-

lescenţi Stage.

Cea mai bună ediţie 
de până acum

După cinci zile de specta-

cole, care de care mai bune, 

de la opere consacrate, la au-

tori contemporani şi musica-

luri, la Cinema Dacia, teatrul 

şi-a spus cuvântul, chiar dacă 

a fost vorba de trupe de ama-

tori. Copiii cu iubire pentru 

cultură, pentru artă, pentru 

frumos s-au întrecut în replici. 

Şi, cu toate că a fost vorba des-

pre un concurs, concurenţa nu 

şi-a spus cuvântul, nu au exis-

tat invidii. Din contră, a fost 

multă distracţie şi s-au legat 

numeroase prietenii.

Din spusele organizatori-

lor, ediţia de anul acesta a fost 

cea mai bună de până acum, 

în ceea ce priveşte calitatea 

spectacolelor, iar anul viitor, 

când festivalul va împlini un 

deceniu de existenţă, ştache-

ta se va ridica şi mai sus. Doar 

cele mai bune trupe vor fi  pri-

mite în cadrul condursului.

„Foarte clar a fost cea mai 

bună ediţie. Trupele au fost la 

nivel mult mai ridicat. A cres-

cut categoric din punct de vede-

re artistic, ceea ce ne bucură. 

Faptul că au lipsit trupe impor-

tante din ţară şi din străinătate 

se datorează începerii şcolii. Anul 

viitor vom face festivalul în va-

canţa de vară, dar încă nu ştim 

cu exactitate când. Vom anunţa 

din timp. Fiindcă sunt trupe din 

Elveţia, Germania şi Italia care 

doresc să participe, dar nu pot 

în timpul şcolii”, a spus Radu 

Ţuculescu, preşedintele juriului.

Premiul cel Mare 
a părăsit România

Anul acesta, Premiul cel 

Mare al festivalului a mers la 

Croaţia. Micii artişti au jucat 

în „Albă ca Zăpada”, după 

Fraţii Grimm.

„Pentru prima oară, trofe-

ul a fost luat de o trupă din 

străinătate, care, poate, nu în-

tâmplător, era să ia şi Campi-

onatul Mondial. Croaţia, o ţa-

ră mică, dar care a avut un 

spectacol excelent”, a adău-

gat Ţuculescu.

Clujul are tineri 
actori talentaţi

Cu toate că majoritatea 

premiilor au plecat spre su-

dul ţării şi spre Moldova, şi 

clujenii au cu ce se mândri 

când vine vorba de talentul 

actoricesc al elevilor. Astfel, 

Premiul III pentru spectacol 

a fost luat de Trupa Genesis 

cu spectacolul „Cabaretul cu-

vintelor”. Premiul III pentru 

interpretare feminină a fost 

luat de două fete, ambele din 

Huedin, din două trupe dife-

rite: Andreea Nuţ (Assenti-

ment) şi Izabela Paştiu 

(Par-Brise). De asemenea, şi 

premiul II pentru interpreta-

re masculină a ajuns la Hu-

edin, fi ind luat de Nicu Nis-

tor, din trupa Par-Brise. Pre-

miul I şi II pentru interpreta-

re feminină într-un rol secun-

dar au ajuns tot la Cluj, la 

Bonta Codruţa şi Paula Chio-

rean din trupa Genesis.

Trupa Par-Brise din Huedin 

a mai primit şi premiul Pre-

miul pentru Originalitate, da-

torită faptului că piesa a fost 

în întregime scrisă şi regizată 

de Mihai Gligan, un elev de 

clasa a XII-a, de la Liceul Te-

oretic „Octavian Goga”.

Festivalul s-a încheiat cu 

un spectacol surpriză, intitu-

lat sugestiv „Călătorie prin 

opera scriitorului”. Trupa AMI-

GONG din Huedin a pus la 

cale o piesă inedită, realizată 

cu fragmente luate din opere-

le scriitorului Radu Ţucules-

cu, preşedintele juriului.

Cei mai talentaţi liceeni iubitori 
de teatru au fost premiaţi la Cluj
Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Stage s-a încheiat

Scenă din cadrul piesei „Albă ca Zăpada” a trupei DADA din Croiația, câștigătoarea marelui premiu

Premiul I pentru spectacol, ”Scapino“, Trupa THALIA, Iaşi
Premiul II pentru spectacol, “ Pictorul de copii“, Trupa 
TINCART, Tinca
Premiul III pentru spectacol, ”Cabaretul cuvintelor“, Trupa 
Genesis, Cluj
Menţiune pentru spectacol, ”Sânziana și Pepelea”, Trupa 
Katharsis, Galaţi
Premiul I pentru interpretare feminină rol principal, Șerban 
Denisa Antonia, Trupa ALETHEIA, București
Premiul II pentru interpretare feminină rol principal, Ilona 
Dănilă, Trupa Katharsis Antic, Botoșani
Premiul III Ex- Aequo pentru interpretare feminină rol prin-
cipal, Andreea Nuţ- Assentiment , Huedin
Premiul III Ex- Aequo pentru interpretare feminină rol prin-
cipal Izabela Paștiu- Trupa Par- Brise, Huedin
Premiul I pentru interpretare masculină rol principal, 
Căpraru Cristian Petrișor, Trupa THALIA, Iași
Premiul II pentru interpretare masculină rol principal, Nicu 
Nistor, Trupa PAR- BRISE, Huedin
Premiul III pentru interpretare masculină rol principal, Omri 
Markovich, Trupa ORT BIALIK, Israel
Premiul TRAVEST, Sebastian Hazotă, (rolul Zoe, ”O scrisoare 
pierdută”) –Trupa THEATRE AMG- Arad
Premiul I pentru interpretare feminină rol secundar, Bonta 
Codruţa Florina-Trupa GENESIS, Cluj
Premiul II pentru interpretare feminină rol secundar, Paula 
Chiorean, Trupa GENESIS, Cluj
Premiul III pentru interpretare feminină rol secundar, 
Kovacs Emilia, Trupa KAMELEON, Oradea
Menţiune pentru interpretare feminină rol secundar, 
Caluian Alexandra, Trupa KATHARSIS, Galaţi
Premiul I pentru interpretare masculină rol secundar, 
Starcea Andrei Teodor, Trupa ALETHEIA, București
Premiul I pentru interpretare masculina rol secundar, 
Iordache Costel Aurelian, Trupa KATHARIS, Galati
Premiul II pentru interpretare masculină rol secundar, 
Valentin Dragomir, Trupa KATHARSIS, Galaţi
Premiul III pentru interpretare masculină rol secundar, 
Bucsko Patrik, Trupa TINCART, Tinca
Menţiune pentru interpretare masculină rol secundar, 
Alexandru Ianași, Trupa LABIRINT, Motru
Premiul pentru REGIE- Rodica Păuna, Trupa LABIRINT, Motru
Premiul pentru SCENOGRAFIE- Trupa LABIRINT, Motru
Premiul pentru COSTUME- Trupa KATHARSIS ANTIC, Botoșani
Premiul pentru ORIGINALITATE- Trupa PAR- BRISE, Huedin
Premiul special –Trupa ORT BIALIK, Israel
Votul publicului: Trupa ORT BIALIK

Premiile
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Dacia Logan Seria Limitata Plus Sce 73 cp, prin programul rabla, 6710 euro cu TVA cu 
echipamente standard

• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Proiectoare de ceaţă
• Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
• Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea șoferului
• Radio 2DIN 2x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, 

audio streaming
• Hill Start Assist

Dacia Sandero Seria Limitata Plus Sce 73 cp, prin programul rabla, 6910 euro cu TVA 
cu echipamente standard

• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Proiectoare de ceaţă
• Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
• Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea șoferului
• Radio 2DIN 2x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, 

audio streaming
• Hill Start Assist

Dacia Duster Essentiale dCi 115 cp 2wd, prin programul rabla, 13050 euro cu TVA cu 
echipamente standard

• ESP + ASR
• Limitator de viteză
• Computer de bord
• Închidere centralizată
• Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
• Senzor de lumină

Renault Clio Life Evo TCe 75 cp, prin programul rabla, 8150 euro cu TVA cu echipamen-
te standard

• Proiectoare de ceaţă
• Jante fl ex wheel 16" design "ATTRACTIVE"
• Tempomat – limitator de viteză (Cruise Control)
• Faruri de zi LED
• Card de demaraj și de deschidere/închidere a portierelor
• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Geamuri electrice faţă
• Radio Connect R&Go cu conectivitate Bluetooth, USB, Jack
Renault Megane Sedan Seria Limitata Business TCe 116 GPF, prin programul rabla,11850 

euro cu TVA cu echipamente standard
• Proiectoare de ceaţă
• Tempomat – limitator de viteză (Cruise Control)
• Jante oţel 16'' Flex wheel, design Complea
• Lumini de zi faţă LED
• Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
• Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale

Renault Captur Seria Limitata Life EVO TCe 90 cp, prin programul rabla,10950 euro cu 
TVA cu echipamente standard

• Jante de aliaj de 16" diamantate, de culoare neagră
• Proiectoare de ceaţă
• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Cruise Control
• Card de acces și demaraj al autovehiculului
• Radio Connect R&Go
• Faruri de zi LED

Porți Deschise în Dacia-Renault din Cluj pentru cele mai bune oferte 
Dacia - Renault prin programul Rabla 

Intreaga gama de vehicule Dacia- Renault este supusa ofertelor extraordinare. Totoda-
ta clientii se pot bucura de programul 5 ani fara griji cu dobanda fi xa, garantie si revizii in-
cluse pana la 5 ani.

Regulamentul campaniei, care cuprinde detalii despre desfășurarea acesteia și despre mo-
dul de desemnare a câștigătorului, poate fi  consultat pe site-ul https://promotii.dacia.ro/

Programul „Porţilor Deschise“ este următorul:
Luni-Vineri:  09:00 – 19:00
Sâmbătă:  09:00 – 14:00

TI Suerom Auto SRL – Calea Turzii nr. 253-255 Cluj Napoca
Dacia Service Cluj Feleac SA- Calea Turzii nr. 253-255 Cluj Napoca
Service Automobile 2 Cluj SA- Calea Dorobantilor nr.84 Cluj Napoca
Service Automobile Turda- Calea Clujului FN Turda

În perioada 8 – 28 septembrie, showroom-uri-
le Dacia- Renault din judeţul Cluj îi așteaptă pe 
toţi cei care doresc să descopere cele mai bune 
oferte Dacia-Renault prin programul Rabla, pu-
tând câștiga chiar mașina pe care o comandă.

Timp de trei săptămâni, cei interesaţi vor avea 
posibilitatea de a testa noile modele, de a afl a 
detalii despre oferta completă de autovehicule 
prin programul Rabla și oferta de servicii asoci-
ate (fi nanţare și post vânzare).

Cei care vor comanda o masina în perioada 
Portilor Deschise, vor participa automat la cam-
pania specială organizată cu această ocazie și 
vor avea astfel șansa de a câștiga chiar mași-
na pe care o comandă.

Cuantumul taxelor 

pe care companiile din 

România le plătesc în pre-

ţul benzinei este de 52% 

din total tarif, respectiv 

de 48% la motorină, iar 

România se afl ă, astfel, 

în Top 10 al ţărilor cu cel 

mai ridicat nivel al taxe-

lor pe acest segment, reie-

se din datele unui studiu 

de specialitate, dat publi-

cităţii luni.

La nivel european, taxele 

reprezintă 59% din costul 

carburanţilor din petrol, com-

parativ cu 50% media la ni-

vel mondial. Conform cerce-

tării, nivelurile de taxe de la 

nivel european sunt mai ma-

ri decât în alte economii ma-

jore, inclusiv din SUA şi Ja-

ponia.Pe plan local, compa-

niile plătesc taxe cu 4% mai 

mari decât media la nivel 

mondial, exprimate ca pro-

cent din preţul combustibi-

lului, lucru ce generează un 

dezavantaj major pentru aces-

tea şi are potenţialul de a în-

cetini creşterea economică, 

se precizează în studiu.

Realizatorii explică faptul 

că, în România, taxele repre-

zintă în medie 52% din costul 

preţului benzinei şi 48% din 

costul preţului motorinei, spre 

deosebire de media de la nivel 

mondial de 50%, respectiv 44%.

Ca exemple din alte state, 

este amintită Marea Britanie, 

unde taxele urcă până la 60% 

din costul pentru motorină, 

în vreme ce în Germania a-

ceastă valoare este de 53% 

din cost. De asemenea, în Ja-

ponia taxele din costul ben-

zinei reprezintă 42% din cos-

tul total şi 33% în cazul mo-

torinei, în timp ce în Canada 

procentajele sunt de 35% pen-

tru benzină şi 32% la moto-

rină. Totodată, în SUA, valoa-

rea taxelor se prezintă astfel: 

17% din costul benzinei şi 

18% din costul motorinei.

În septembrie 2018, Mi-

nisterul Finanţelor Publice 

(MFP) a propus posibilita-

tea eliminării supra-accizei 

la combustibil, după ce, în 

septembrie 2017, Guvernul 

a majorat acciza pentru com-

bustibili, măsura generând, 

însă, venituri mai mici de-

cât se estima.

Studiul mai arată că şi pre-

ţul gazului petrolier lichefi at 

(GPL) este mai scump cu 2% 

în Europa şi cu 6% în Româ-

nia, o alternativă mai ecolo-

gică la motorină sau benzină.

La cât ajung taxele pentru carburanţi în România
România se află în Top 10 al ţărilor cu cel mai ridicat nivel al taxelor pe acest segment
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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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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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, 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 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ 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 imobili-
are. Informaţii primiţi la telefon 
0757-731558. (5.7)

APARTAMENTE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), 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 zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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. Informaţii 
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, au-
torizat 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. In-
formaţii și relaţii suplimentare 

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

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

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

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

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

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

la telefon 0740-694047.

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

ANIMALE

Dau spre adopție 
puiuți minunați 

de pisică
0747800348

(2/12)

DIVERSE

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii suplimen-
tare 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-Na-
poca, 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. (20.20)

¤ 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. (20.20)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007 cu modifi cările 

și completările ulterioare, A&A IMPORT EXPORT SRL 
anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru activitatea „Statie de distributie 
carburanţi, hotel, restaurant cu terasă sezonieră şi transport 
de combustibil“, de pe amplasamentul situat în localitatea 
Mihai Viteazu, str. Varianta FN, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00–16:30 si vineri, între orele 8:00–14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.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
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
COORDONATOR CURĂŢENIE SPAŢII 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
AGENŢI DE CURĂŢENIE ÎN CLĂDIRI 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA 
angajează:

Coordonator transport persoane

Cerinte:
• Studii tehnice, profi l mecanic sau autovehicule rutiere, 

domiciliul în Cluj, sau zona limitrofă.
• Capacitate de organizare si coordonare, seriozitate, 

rezistenta la stres;
• Experienta in transport minim 1 an ( constituie avantaj), 

posesor permis de conducere.
• Atestat coordonator transport persoane .
• Salarizare avantajoasă.

Relatii la telefon 0230 520676, 0741 269739, sau la 
sediul societatii din Suceava, str. Traian Vuia,nr.7.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul pe fax 
la numarul 0230 533 303 sau

e-mail: tasa.offi ce@atlassib.ro

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a Ordinului 1798/2007, PUIUL 
REGAL SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru „Abator de pasari“ 
din localitatea Gilau, Ferma 6, Hala 2, judeţul Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, după următorul program: luni-joi intre orele 9-14 
si vineri intre orele 9-12.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Politică și delicateţuri

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:35 Secrete de război

23:30 Iubiri celebre

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Iubire și răzbunare

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 X Factor

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Legea străzii

23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:30 Mama mea gătește 

mai bine

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

15:50 Familia

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Echipa de elită

22:30 Starea naţiei

23:30 Trăsniţi din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 FanArena

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

23:00 Cash Taxi

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Rezumatele Ligii I 

Betano

15:00 Teleshopping

16:00 Fotbal Cupa României: 

FC Voluntari – FC Botoșani

18:00 Fotbal Look

18:45 Știrile Look Sport

19:05 Seria A – Rezumatele 

etapei

20:00 La Liga – Rezumatele 

etapei

21:00 Fotbal Campionatul 

Italiei: Inter Milano – 

Fiorentina

23:00 UEFA Champions 

League: Valencia – Juventus 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, Nr. 36, 
Ap. 15, Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/2160/1994 și având CUI 6022245, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din 
beton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 55.631,25 LEI, fără TVA
2. Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, nr. 1, 
jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1. Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, stâlpi și 
grinzi din beton armat, zidărie de închidere și compartimentare 
din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 252 mp (315 
mp suprafaţa construită).

2.2. Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de 
producţie, având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere și 
compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de 200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3. Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă zidărie 
portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 64.575 LEI, fără TVA

3.Utilaje de panifi cație:

Preţ 15.667,5 LEI, fără TVA
4. Mijloace de transport
4.1. Autoturism marca Mercedes, Sprinter 316 CDI, cu 

3 locuri, an de fabricaţie 2000, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 115 kw

Preţ 1500 LEI, fără TVA
4.2. Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 

uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 74 kw.

Preţ 1125 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 01.10.2018, ora 11.00 

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 08.10.2018 ora 
11.00, respctiv 15.10.2018

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

Nr. Crt Denumire Bunuri
Pret de evaluare 

(LEI)

1 Cuptor brutărie 1575 

2 Vitrină mezeluri 195

3 Vitrină lactate 195

4 Mașină de ambalat, înfoliat 1012,5

5 Dozator Apă 1350

6 Dospitor 5512,5

7 Cernator 1462,5

8 Cărucior panacoade 420

9 Cărucior răcire pâine 337,5

10 Cărucior racier pâine 337,5

11 Echipament de supraveghere 112,5

12 Mobilier, birotica 1072,5

13 Obiecte de inventar 1.860

14 Ambalaje 225
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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.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

Liderul opoziţiei ruse, 

Alexei Navalnîi (foto), a 

fost arestat din nou luni 

în Rusia, fiind acuzat de 

încălcarea legilor pri-

vind protestele, în 

momentul în care era 

eliberat din închisoare 

după o condamnare de 

30 de zile pentru ace-

leaşi acuzaţii, relatează 

Reuters.

Informaţia a fost făcută 

publică de asociatul lui Na-

valnîi, Leonid Volkov, ca-

re a postat un mesaj pe 

Twitter conform căruia opo-

zantul rus a fost arestat din 

nou în timp ce ieşea pe 

poarta închisorii.

Navalnîi consideră că au-

torităţile ruse continuă să îl 

aresteze pentru a-l împiedica 

să mai organizeze proteste îm-

potriva reformei pensiilor.

Peste 800 de persoane au 

fost reţinute la nivel naţio-

nal în urma protestelor îm-

potriva legii pensionării pro-

mulgate de preşedintele rus 

Vladimir Putin.

Alexei Navalnîi, în vârstă de 

42 de ani, a fost arestat luna 

trecută în Rusia pentru plănu-

irea unor proteste neautoriza-

te în Moscova în luna ianuarie.

Liderul opoziţiei a mai 

fost condamnat în luna mai 

la 30 de zile de închisoare 

pentru organizarea protes-

telor faţă de politicile pre-

şedintelui Vladimir Putin.

Liderul opoziţiei ruse a fost arestat din nou în Rusia

Curtea Constituţională 

din Republica Moldova a 

decis luni suspendarea 

temporară din funcţie a 

preşedintelui Igor 

Dodon, pentru a patra 

oară, după ce acesta a 

refuzat să semneze 

decretele de numire în 

funcţie a doi miniştri, 

relatează Unimedia şi 

Radio Chişinău.

Preşedintele Igor Dodon 

a refuzat să semneze decre-

tul de numire în funcţie a 

Silviei Radu şi a lui Nicolae 

Ciubuc, propuşi pentru Mi-

nisterul Sănătăţii şi al Agri-

culturii în Guvernul condus 

de premierul Pavel Filip.

În urma suspendării tem-

porare din funcţie, cele do-

uă decrete vor fi semnate de 

prim-ministrul Pavel Filip 

sau de preşedintele Parla-

mentului, Adrian Candu.

Purtătorul de cuvânt al 

preşedintelui a criticat de-

cizia luată de Curtea Con-

stituţională.

„Igor Dodon consideră că 

Silvia Radu şi Nicolae Ciu-

buc nu deţin competenţele 

necesare de a ocupa această 

funcţie. De asemenea, dum-

nealui nu i s-a prezentat ni-

ciun document cu anumite 

detalii privind aceste două 

candidaturi. I s-a spus doar 

numele acestora. Această se-

sizare este un atac direct la 

funcţia lui Igor Dodon”, a de-

clarat purtătorul de cuvânt, 

Maxim Lebedinschi.

De asemenea, Maxim Le-

bedinschi a pus la îndoială 

competenţa celor doi deputaţi 

care au sesizat Curtea Consti-

tuţională, contestând dreptul 

lor de a face acest lucru.

„Dacă Pavel Filip nu a so-

licitat acest lucru, atunci nu 

era necesar. Cu ce scop au 

solicitat cei doi deputaţi PD 

acest lucru Curţii Constitu-

ţionale?”, a declarat purtă-

torul de cuvânt.

„CC a fost utilizată ca in-

strument într-o luptă poli-

tică. În funcţie de miniştri 

ar trebui (să fie, n. red.) 

persoane integre, cu studii 

şi responsabile. Ne pare rău. 

Doi deputaţi nu au avut 

dreptul să iniţieze o astfel 

de sesizare. Noi nu înţele-

gem, de când doi deputaţi 

sunt vocea prim-ministru-

lui?”, a adăugat acesta.

Sesizarea a fost făcută vi-

neri de un grup de deputaţi ai 

Partidului Democrat, pe motiv 

că preşedintele a refuzat deja 

de două ori semnarea decre-

tului de învestire în funcţie.

Conform Constituţiei din 

Republica Moldova, preşe-

dintele are voie să respingă 

propunerile de ministru o 

singură dată.

Preşedintele Republicii Moldova, 
suspendat din funcţie
Este a patra oară când Igor Dodon este suspendat din funcţie

Igor Dodon a refuzat să semneze decretele de numire în funcţie a doi miniştri
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Biletele sunt disponibi-

le online începând de 

luni, 24 septembrie, 

numai pe site-urile 

bilete.frf.ro şi pe bilete.

ro. Fiecare persoană 

poate cumpăra maxi-

mum 4 bilete, urmând 

ca acestea să fie nomi-

nale (numele titularu-

lui va fi inscripţionat 

pe toate).

Preţul unui bilet este 10 

lei, intrare generală

Joi, 11 octombrie, bilete-

le vor fi puse în vânzare şi 

la casieriile de la stadion. 

Programul caselor de bilete 

este: 12:00 – 19:00.

Până în acest moment, 

selecţionerul Mirel Rădoi, 

i-a convocat pe jucătorii: 

Andrei Ionuţ Radu (Genoa 

FC), Alexandru Paşcanu 

(Leicester City), Ionuţ Ne-

delcearu (FC UFA), Andrei 

Raţiu (Villareal CF), Mar-

co Dulca (Swansea City), 

Mihai Dobre (Bournemo-

uth AFC), Adrian Petre (Es-

bjerg fB), George Puşcaş 

(US Citta di Pallermo) şi 

Andrei Ivan (Rapid Viena).

Neînvinsă până acum, 

naţionala U21 mai are ne-

voie de patru puncte în ul-

time două jocuri, cu Ţara 

Galilor, la Cluj-Napoca, şi 

cu Liechtenstein, la Plo-

ieşti, pentru a fi sigură de 

locul întâi. Cele nouă câş-

tigătoare de grupe merg di-

rect la EURO, în timp ce 

patru din cele nouă ocu-

pante ale locurilor secun-

de, cele mai bune, vor dis-

puta un play-off.

Doar 10 lei un bilet pentru meciul 
România – Ţara Galilor
Reprezentativa Under 21 a României va întâlni, pe data de 12 octombrie, naţionala Ţarii Galilor U21 
în preliminariile pentru Euro 2019, la Cluj-Napoca, de la ora 19:00, pe stadionul „Dr Constantin Rădulescu”.

Neînvinsă până acum, naţionala U21 mai are nevoie de patru puncte în ultime două jocuri

A 63-a ediţie a Balonului de 

Aur, cel mai preţios premiu 

individual pentru un fotba-

list, va avea loc la Paris pe 

3 decembrie, în timp ce 

fi naliştii vor fi  cunoscuţi pe 

8 octombrie, a anunţat luni 

France Football, organiza-

toarea galei.

Pentru prima oară, în 2018, 

se va acorda un trofeu pentru 

cea mai bună jucătoare şi Tro-

feul Kopa, rezervat celui mai 

bun fotbalist Under-21. Câştigă-

torii Balonului de Aur, la mas-

culin şi feminin, vor fi  desem-

naţi în urma unui vot în rândul 

jurnaliştilor. Cel mai bun jucă-

tor sub 21 ani va fi  ales de cei 

33 laureaţi ai Balonului de Aur, 

afl aţi în viaţă, printre care se 

numără Dennis Law, Franz 

Beckenbauer, Michel Platini, 

Jean-Pierre Papin, Marco van B-

asten, Zinedine Zidane, Lionel 

Messi, Cristiano Ronaldo etc.

Kylian Mbappe, campion 

mondial cu Franţa, pare mare-

le favorit la acest trofeu nou.

Ceremonia Balonului de Aur 

va fi  transmisă în direct în peste 

120 de ţări, de la Paris, începând 

cu ora 21:45 (ora României).

Finaliştii pentru cele trei pre-

mii vor fi  anunţaţi pe 8 octom-

brie, simultan de L'Equipe şi 

France Football.

Între 2010 şi 2016, France Fo-

otbal şi FIFA au decernat în co-

mun un singur premiu pentru 

cel mai bun jucător al planetei. 

După 2016, FIFA şi-a resuscitat 

propriile premii, care sunt de-

cernate în urma unui vot în rân-

dul fanilor, căpitanilor de naţi-

onale, selecţioneri şi jurnalişti.

Premiile The Best ale FIFA vor 

fi  decernate luni 24 septembrie la 

Londra, iar cei trei fi nalişti sunt 

Cristiano Ronaldo, Mohamed Sa-

lah şi Luka Modric. Croatul, vice-

campion mondial şi câştigător al 

Ligii Campionilor, a fost deja de-

semnat cel mai bun fotbalist de 

către UEFA pentru sezonul trecut.

Din 2008, Ronaldo şi Messi 

şi-au împărţit Baloanele de Aur, 

fi ecare având câte 5 trofee.

În 2017, Internaţionalul por-

tughez al echipei Real Madrid, 

Cristiano Ronaldo, a primit, pen-

tru a cincea oară în carieră tro-

feul Balonul de Aur, a anunţat 

France Football. Cristiano Ro-

naldo a mai câştigat Balonul de 

Aur în 2008, 2013, 2014 şi 2016. 

Ronaldo a obţinut în acest an şi 

trofeul FIFA The Best. Cristiano 

Ronaldo l-a egalat la număr de 

trofee Balonul de Aur pe Lionel 

Messi, câştigător în 2009, 2010, 

2011, 2012 şi 2015.

Finaliştii Balonului de Aur 
vor fi anunţaţi în luna octombrie

Cele patru reprezentante 

ale fotbalului românesc, 

acestea urmând a fi sta-

bilite la finele sezonului 

competiţional 2018-2019, 

vor lua timpuriu startul 

în preliminariile cupelor 

europene 2019-2020.

În condiţiile în care nu-

mărul echipelor româneşti 

cu acces în eurocupe a ră-

mas neschimbat (patru), s-au 

modifi cat radical atât repar-

tizarea lor în tururile de ca-

lifi care, cât şi, implicit, zile-

le de intrare în competiţie.

Dacă, în acest an, Româ-

nia ocupând locul 17 în cla-

samentul coefi cienţilor UE-

FA, ocupanta locului 3 a in-

trat în primul tur preliminar 

al UEFA Europa League, cam-

pioana (UEFA Champions 

League) şi vicecampioana 

(UEL) au pornit competiţia 

în turul secund, iar câştigă-

toarea Cupei României (U-

EL) în cel de-al treilea, da-

tele problemei se vor prezen-

ta total diferit anul viitor.

Astfel, conform situaţiei 

oficiale, prezentate de UE-

FA la mijlocul acestei luni, 

prin prisma faptului că Ro-

mânia este plasată pe locul 

20 în ierarhia coeficienţilor 

UEFA, aplicabilă stagiunii 

2019-2020, „soarta” repre-

zentantelor noastre anul vi-

itor este următoarea:

Campioana României va în-

tra în primul tur de califi care 

al UCL care se va disputa în 

datele de 9/10 iulie 2019 – tu-

rul şi 16/17 iulie 2019 – retu-

rul), vicecampioana Români-

ei şi ocupanta locului 3 se vor 

califi ca în primul tur de califi -

care al UEL care va disputa 

meciurile în datele de 11 iulie 

2019 – turul şi 18 iulie 2019 – 

returul, iar câştigătoarea Cu-

pei României va intra direct în 

turul doi de califi care al UEL 

care se va disputa în datele de 

25 iulie 2019 – turul şi 1 au-

gust 2019 – returul.

În acest sezon, campioa-

na CFR Cluj a intrat în turul 

al doilea preliminar.

Anterior, mai este progra-

mat turul preliminar al UCL 

şi, respectiv, cel al UEL.

Campioana României va juca în primul 
tur de calificare al Ligii Campionilor

România 18

Bosnia-Herţegovina 18

Portugalia 16

Elveţia 10

Ţara Galilor 10

Liechtenstein 0

Meciuri disputate:

Liechtenstein – România 
0-2

Bosnia-Herţegovina – 
România 1-3

România – Elveţia 1-1

Elveţia – România 0-2

România – Portugalia 1-1

Ţara Galilor – România 
0-0

Portugalia – România 1-2

România – 
Bosnia-Herţegovina 2-0

Meciuri rămase de dispu-
tat:

România – Ţara Galilor 
(12.10.2018)

România – Liechtenstein 
(16.10.2018)

Clasamentul 
grupei:

UEFA Champions League

2019
Turul preliminar: 25 și 28 iunie

Turul 1 de califi care (Q1): 9/10 și 16/17 iulie

Turul 2 de califi care (Q2): 23/24 și 30/31 iulie

Turul 3 de califi care (Q3): 6/7 și 13 august

Play-off-ul: 20/21 și 27/28 august

Meciurile din faza grupelor: 17/18 septem-

brie, 1/2 și 22/23 octombrie, 5/6 și 26/27 

noiembrie, 10/11 decembrie

2020
Optimile de finală: 18/19 și 25/26 februa-

rie, 10/11 și 17/18 martie

Sferturile de finală: 7/8 și 14/15 aprilie

Semifinalele: 28/29 aprilie și 5/6 mai

Finala: 30 mai (Stadionul „Olimpic Atatürk” din 

Istanbul)

UEFA Europa League
2019
Turul preliminar: 27 iunie și 4 iulie
Turul 1 de califi care (Q1): 11 și 18 iulie
Turul 2 de califi care (Q2): 25 iulie și 1 august
Turul 3 de califi care (Q3): 8 și 15 august
Play-off-ul: 22 și 29 august
Meciurile din faza grupelor: 19 septembrie, 3 
și 24 octombrie, 7 și 28 noiembrie, 12 de-
cembrie
2020
16-imile de fi nală: 20 și 27 februarie
Optimile de fi nală: 12 și 19 martie
Sferturile de fi nală: 9 și 16 aprilie
Semifi nalele: 30 aprilie și 7 mai
Finala: 27 mai („Arena” din Gdansk)

Programul cupelor europene 2019-2020:
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”U”, egal la Dinamo
Primul rezultat de egalitate al 
acestei ediţii a SuperLigii de 
rugby s-a consemnat pe 
Stadionul „Florea 
Dumitrache”, în partida 
Dinamo București – 
Universitatea Cluj, scor 25-25. 
Dinamo a condus cu 10-0 în 
meciul disputat, dar studenţii 
clujeni au revenit și au egalat 
în debutul reprizei secunde, 
ba mai mult au trecut în avan-
taj, iar la ultima fază, Hendrik 
Mulder a ratat transformarea 
unui eseu pentru „alb-roșii”, 
scorul final fiind 25-25. Silviu 
Vasiliu, Dănuţ Gheţa, Vlad 
Toma, Alexandru Banu și 
Ovidiu Melniciuc au fost uni-
versitarii care s-au evidenţiat 
în această partidă, iar 
Universitatea Cluj a urcat pe 
locul șase în clasament.

Karateka de aur
Tânăra sportivă din Turda, 
Maria Simina Morar, practi-
cantă a karate-ului, a reușit 
să câștige 4 medalii de aur în 
tot atâtea probe în care a 
concurat la Cupa României 
WUKF, care s-a desfășurat la 
finele săptămânii trecute la 
Pitești. Maria Simina Morar a 
câștigat medalia de aur în 
probele de kumite individual, 
kata individual, kata echipe și 
kumite rotativ.

Specialişti 
la scrabble anglofon

Disputat la Iași, la sfârșitul 
săptămânii trecute, etapa a 
doua a Campionatului 
Naţional de Scrabble în limba 
engleză pentru tineret a dove-
dit că micii clujeni știu engleză 
nu doar în conversaţii ci și la 
scrabble. Sportivii de la 
Universitatea Cluj au dominat 
etapa, ocupând locurile 1 și 2 
la juniori prin Delia Diac și 
Diana Sandu. De asemenea, 
Cristian Caba a câștigat etapa 
la categoria cadeţi. După do-
uă etape la juniori, primele 
două locuri sunt ocupate de 
către Diana Sandu si, respec-
tiv, Delia Diac, iar la cadeţi 
Cristian Caba ocupă locul 1.

Floreştiul bate Dejul
Echipa de fotbal din Florești a 
câștigat, cu scorul de 4-1, 
derby-ul etapei a cincea din 
Liga a IV-a, împotriva forma-
ţiei Someșul Dej. Oaspeţii au 
fost extrem de pragmatici, în 
timp ce dejenii s-au trezit 
abia la 0-3, prea târziu pen-
tru a mai pune în pericol vic-
toria Floreștiului. Singurul 
gol marcat de jucătorii din 
Dej a venit abia în minutul 
85 când Paul Bogdan a în-
scris din penalty.

Pe scurt

După câteva săptămâni 

de pregătiri cu Cosmin 

Groza, preşedintele echipei 

şi cu Demi Rus, echipa 

de fotbal feminin Atletic 

Olimpia Gherla a disputat, 

duminică, prima partidă 

ofi cială în compania forma-

ţiei Sporting Lugaş 2.

Cu mai multe jucătoare de 

la naţionala României: Ştefa-

nia Moraru de la Turda, Popa 

Loredana de la Blaj, Demi Rus, 

a treia echipă de fotbaşl femi-

nin din judeţul Cluj, arată cu 

nu doar băieţii pot juca fot-

bal ci şi fetele.

Meciul a fost primul din 

campionatul ligii a III-a femi-

nin pentru echipa din Gherla. 

Partida a început de la ora 14, 

pe vreme numai bună pentru 

joc, iar pe timpul meciului, în 

tribunele stadionului munici-

pal au asistat în jur de 200 de 

spectatori, veniţi să vadă în 

premieră fetele în acţiune.

Cu o echipă formată din fe-

te din zona Gherlei, gazdele au 

reuşit să marcheze gol după 

gol ajungând la pauză la sco-

rul de 8-0 iar la fl uierul fi nal 

clujencele închizând meciul cu 

scorul de 14-0. După primul 

gol, marcat de Carmen Moro-

dan, două jucătoare au plâns 

de bucurie. A fost şi startul lun-

gului şir de atacuri la poartă, 

într-un meci în care Atletic 

Olimpia n-a avut adversar.

Marcatoarele meciului au 

fost Ştefania Moraru cu 4 go-

luri, Demi Rus cu 4 goluri, Car-

men Morodan cu 3 goluri şi Di-

ana Cîmpean cu 3 goluri.

Cosmin Groza a declarat, du-

pă meci, că a fost un meci cum 

n-a văzut în liga a IV-a.

„A fost mare bucurie în tri-

bune, un număr neaşteptat de 

spectatori. Le mulţumesc ju-

cătoarelor nou venite la echi-

pă, celor mai vechi, au făcut 

eforturi foarte mari şi se vede 

prospeţimea de la un antrena-

ment la altul. Calitativ a fost 

un joc extraordinar, n-am vă-

zut în liga a IV-a execuţii cum 

au fost duminică: Ştefania Mo-

raru de la 20 de metri, din vi-

teză, şut în vinclu, două lovi-

turi libere Demi Rus de la 25 

de metri, fotocopie la ambele 

lovituri libere, am avut gol din 

corner, centrări perfecte în ca-

reu, contraatac, faze lucrate, 

de toate”, a declarat Groza, 

potrivit gherlainfo.ro.

Următorul meci din campi-

onat pentru gherlence va avea 

loc peste două săptămâni, pe 

data de 7 octombrie, atunci când 

vor întâlni, în deplasare, forma-

ţia Csiksereda Miercurea Ciuc.

Gherlencele încep puternic 
sezonul fotbalistic

Universitatea Cluj a câşti-

gat ultimul meci al etapa 

a 8-a a Ligii secunde în 

faţa Petrolului. Goga a reu-

şit o dublă, iar echipa lui 

Falub s-a impus în fi nal cu 

3-2, urcând pe poziţia a 6-a 

în clasamentul Ligii a 2-a.

„Studenţii” antrenaţi de Adri-

an Falub au câştigat şi al patru-

lea meci disputat în faţa propri-

ilor suporteri, 3-2 cu Petrolul, 

după o partidă pe care au con-

trolat-o până în prelungirile ei.

Clujenii se menţin neîn-

vinşi acasă şi după derby-ul 

cu echipa din Ploieşti, reedi-

tat duminică, la patru ani dis-

tanţă de la ultimul meci dis-

putat în Ardeal. Este a cincea 

victorie pentru Universitatea, 

care revine, astfel, pe locul 6 

(15 puncte) şi se apropie la 

trei lungimi de locul secund, 

care duce direct în Liga 1.

Adrian Falub, antrenorul 

echipei Universitatea Cluj, a de-

clarat după meci că nu este su-

părat pe Dumitrescu pentru eli-

minare şi că uşor echipa îşi va 

reveni şi poate să ajungă în 

fruntea clasamentului.

„Am meritat victoria, am 

stat bine în teren din punct de 

vedere tactic şi am controlat 

partida, exceptând ultimele do-

uă-trei minute. Era important 

să câştigăm astăzi (duminică, 

n.r) ca să nu pierdem contac-

tul cu echipele din fruntea cla-

samentului. Am început cam-

pionatul puţin mai greu, dar 

asta şi pentru că nu am putut 

să jucăm meci de meci în for-

mula ideală. Încetul cu înce-

tul ne vom reveni şi vom fi  

acolo sus. Nu sunt neapărat 

supărat pe Dumitrescu pentru 

eliminare. Aşa se întâmplă 

atunci când îţi doreşti foarte 

mult. Până la urmă vor veni 

victoriile şi în deplasare”, a 

declarat Adrian Falub.

Miercuri, de la ora 16:30, 

Universitatea Cluj va disputa, 

în deplasare, meciul împotri-

va formaţiei Progresul Spar-

tac Bucureşti, în 16-imile Cu-

pei României.

Adrian Falub, după victoria cu Petrolul: 
„Ne vom reveni şi vom fi acolo sus”

1. Sportul Snagov 20

2. Academica Clinceni 18

3. Pandurii Tg. Jiu 17

4. Petrolul Ploiești 16

5. CS Mioveni 15

6. Universitatea Cluj 15

7. FC Argeș Pitești 15

8. Chindia Târgoviște 14

9. UTA Arad 13

10. Energeticianul 13

11. Politehnica Timișoara 10

12. Daco-Getica București 9

13. Ripensia Timișoara 8

14. Luceafărul Oradea 8

15. Metaloglobus 8

16. Aerostar Bacău 7

17. Farul Constanţa 6

18. CS Balotești 5

19. Poli Timișoara 4

20. Dacia Unirea Brăila 4

Clasamentul Ligii a 2-a:

De şase ori câştigătoare 

a Euroligii, Panathinaikos 

s-a distanţat decisiv doar 

după pauza mare, în prime-

le 20 de minute jucătorii lui 

Mihai Silvăşan oferindu-le 

o replică pe măsură grecilor.

Obişnuiţi să evolueze con-

tra celor mai buni, grecii au 

dat peste o formaţie a U-BT 

extrem de bine pregătită, în 

formă şi dornică de victorie. 

Chiar dacă, pe hârtie, diferen-

ţa de valoare a fost net supe-

rioară de partea oaspeţilor, 

„alb-negrii” au oferit o repli-

că solidă şi au arătat un bas-

chet bun pe toată durata me-

ciului, reuşind să preia con-

ducerea pentru o scurtă peri-

oadă la 22-21 în sfertul se-

cund, graţie unui coş de trei 

puncte al lui Rasic.

Americanul Kyndall Dykes 

a ridicat sala în picioare cu do-

uă slam-dunk-uri consecutive 

care au apropiat-o pe U-BT la 

un punct (30-31), însă grecii au 

revenit şi mărit ecartul, intrând 

la pauza mare în avantaj, 32-41.

Trupa lui Silvăşan a evolu-

at curajos şi în partea a doua 

şi chiar dacă pe tabelă Pa-

nathinaikos a fost cea care s-a 

afl at în permanenţă la condu-

cere, în teren gazdele au ară-

tat forţă şi determinare, iar 

coşurile de la trei puncte ale 

lui Rasic au fost primite cu 

aplauze de public.

Meciul s-a încheiat cu un 

scor onorabil pentru U-BT, 72-79, 

un amical perfect care le-a ofe-

rit şansa de a-şi face încălzirea 

cu cei mai buni din Europa îna-

intea debutului unui nou sezon.

Cu 19 puncte, Kyndall Dy-

kes a fost cel mai bun marcator 

al partidei, de partea cealaltă 

Nick Chalates şi Keith Langford, 

cu 12 puncte, fi ind liderii actu-

alei campioane a Greciei.

La U-BT au evoluat urmă-

torii jucători: Dykes (19 pct), 

Moldoveanu (2), Mureşan, 

Calnicenco (5), Easley (13), 

Torok, Rasic (16), Marinov 

(7), Kuti, Stamenkovic (3), Te-

ir şi Washburn (6). Panathi-

naikos a venit la Cluj cu ur-

mătoarea formulă: Thomas 

(8), Langford (12), Papagian-

nis (3), Lasme (9), Papapetrou 

(6), Gist (5), Vougioukas (1), 

Lekavicius (4), Lojeski (8), Ca-

latathes (12), Antetokoumpo 

(3), Mtouglou (5).

Noul sezon 2018-2019 pen-

tru U-BT va începe pe data de 

29 septembrie, cu meciul din 

Supercupa României împotriva 

formaţiei CSM CSU Oradea, meci 

disputat în deplasare. Pe teren 

propriu, clujenii îi pot vedea pe 

baschetbalişti, pe data de 6 oc-

tombrie, atunci când vor întâl-

ni formaţia Argeş Piteşti în pri-

ma etapă a Ligii Naţionale.

În 2018, CSM Oradea a cu-

cerit titlul naţional, după o fi -

nală cu Steaua Bucureşti, în 

timp ce U-BT Cluj a încheiat 

cu medalia de bronz. În Cu-

pa României însă, U-BT Cluj 

s-a impus chiar în faţa orăde-

nilor, cu 64-61.

Panathinaikos a făcut spectacol 
la Cluj în compania formaţiei U-BT
Cea mai puternică echipă din Euroligă, Panathinaikos BC OPAP, a venit la Cluj-Napoca, 
la BT Arena, să predea o lecție de baschet profesionist de la cel mai înalt nivel, 
într-un super-amical disputat contra echipei locale U-BT Cluj, în cadrul Sports Festival.

U-BT va începe noul sezon pe data de 29 septembrie, cu meciul împotriva formației CSU Oradea


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

