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EDUCAȚIE

Manualele școlare,
și greșite, și învechite
Manualele școlare actuale sunt sub orice 
standarde moderne, consideră specialiștii 
în educație.  Pagina 7

SPORT

Pe cine a pariat 
Țiriac la Cluj?
Ion Ţiriac a declarat săptămâna trecută că 
îşi doreşte să vorbească cu Emil Boc pen-
tru a aduce un campionat WTA de catego-
ria 250 la Cluj-Napoca.  Pagina 11

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

ECONOMIE

ROBOR nu mai crește. 
Dar până când?

Potrivit datelor Băncii Naţionale a Ro-
mâniei, indicele robor la 3 luni, în funcţie 
de care sunt calculate dobânzile variabile 
pentru creditele în lei, a stagnat, marţi, la 
3,14%, pentru a doua zi consecutiv.

La fi nalul săptămânii trecute, ROBOR la 
3 luni a crescut de la 3,10% la 3,14%, va-
loare care se păstrează datorită intervenţi-
ilor BNR care injectează lichiditate în pia-
ţă, la dobânda de referinţă, de 2,50%.

De la începutul lunii, după ce Banca 
Centrală a iniţiat după o pauză de opt luni 
operaţiuni repo pentru creşterea lichidită-
ţii, indicele ROBOR la 3 luni, care pe 3 au-
gust atingea un maxim de 3,47%, a intrat 
pe un trend descendent.

Totodată, indicele ROBOR la 6 luni a 
stagnat marţi la 3,38%, pentru a doua zi 
consecutiv.
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INEDIT. Dacă v-ați uitat luni pe cer și ați văzut niște nori neobișnuiți, iată explicația. Acești nori - denumiți 
Kelvin-Helmholtz - se formează între două straturi de aer cu densități diferite și care străbat cerul la viteze 
diferite. Dacă un strat de aer cald, mai puțin dens, există peste un strat de aer rece și mai dens, iar forța 
de forfecare a vântului pe cele două straturi este suficient de puternică, se formează nori în formă de val. 
Și, dacă i-ați văzut, sunteți norocoși, pentru că sunt foarte rari la Cluj.

inFOTO

Din dragoste pentru teatru, un tânăr de 18 ani
a ajuns să se afirme în lumea culturală clujeană

Sfârșit de septembrie cu zăpadă

Unde a nins în Clujj?
Care sunt prognozele meteorologilor 
Pe vâful Vlădeasa, la stația meteo a nins luni seară și s-a așezat un strat subțire 
de zăpadă. Marţi dimineaţă, s-a aşternut primul strat de zăpadă şi în staţiunea 
Arieşeni din Munţii Apuseni, destinaţie preferată de clujeni. Pagina 3 
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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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O campanie de conştien-

tizare socială dedicată 

informării populaţiei 

asupra fibrozei pulmo-

nare idiopatice, conside-

rată de specialişti la fel 

de agresivă precum can-

cerul pulmonar, a fost 

lansată marţi la 

Spitalului Clinic de 

Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello” 

din Cluj-Napoca.

Campania s-a desfăşurat 

sub numele „Respirăm spe-

ranţă” şi este organizată în 

cadrul Lunii mondiale a Fi-

brozei Pulmonare Idiopati-

ce (FPI).

Potrivit specialiştilor, în 

momentul de faţă, aproxi-

mativ 20% din pacienţii di-

agnosticaţi în România cu 

această boală se află sub 

tratament în cadrul Spitalu-

lui de Pneumoftiziologie.

În prezent, în spitalul 

clujean sunt internaţi doi 

pacienţii care suferă de a-

ceastă boală şi beneficiază 

de tratament de specialita-

te cu medicamente antifi-

brotice, intrate în România 

de circa un an. Costul tra-

tamentului se ridică la 3.000 

de euro pe pacient pe lună 

şi este decontat integral 

printr-un program al Minis-

terului Sănătăţii.

Potrivit specialiştilor, FPI 

este o boală ce poate fi mo-

mentan depistată doar prin 

intermediul tomografiei com-

puterizate de înaltă rezolu-

ţie. În cazul nedepistării la 

timp şi, implicit, al neurmă-

rii tratamentului, durata de 

supravieţuire este de doar 

2-4 ani, cu un prognostic 

mai nefavorabil decât al ce-

lor mai multe cancere.

„Simptomele sunt nespe-

cifice, multe dintre ele fiind 

legate de oboseală în reali-

zarea efortului fizic, insufi-

cienţă respiratorie, diagnos-

ticul fiind de cele mai mul-

te ori tardiv. Apariţia, însă, 

a unor medicamente capa-

bile să încetinească şi chiar 

să stopeze progresia bolii a 

adus multă speranţă paci-

enţilor cu fibroză pulmona-

ră idiopatică, în acest mo-

ment înregistrându-se ca-

zuri cu o rată de supravie-

ţuire de până la 10 ani”, se 

arată în comunicat.

Fibroza pulmonară de-

fineşte cicatrizarea ţesutu-

rilor pulmonare. Aceasta 

afecţiune poate fi provoca-

tă de mai multe afecţiuni, 

inclusiv procese inflama-

torii cronice (sarcoidoza, 

Granulomatoza Wegener), 

infecţii, interacţiunea cu 

diverşi agenţi de mediu (az-

best, siliciu, anumite ga-

ze), expunerea la radiaţii 

ionizante (radioterapia, de 

exemplu), boli cronice (lu-

pus eritematos sistemic, 

poliartrita reumatoida), 

anumite medicamente.

În cazuri izolate, infla-

maţia cronică şi fibroză pul-

monară se dezvoltă fără o 

cauză care poate fi identi-

ficată. O parte dintre aceş-

ti pacienţi pot manifesta fi-

broza pulmonară idiopati-

ca, care nu răspunde la tra-

tament medical, în timp ce 

alţii pot prezenta alte ti-

puri de fibroză cum ar fi 

pneumonia interstiţială ne-

specifica – în cazul acestei 

boli rezultatele obţinute în 

urma terapiei supresive 

sunt favorabile.

Fibroza pulmonară idiopatică, 
la fel de agresivă 
precum tumorile canceroase
Campanie de conştientizare asupra fibrozei pulmonare idiopatice, la Cluj.

Simptomele acestei boli sunt nespecifi ce, multe dintre ele fi ind legate de oboseală

Mort de beat și fără permis, 
pe drumurile Clujului

Poliţiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Câmpia 
Turzii au dispus reţinerea, pentru 24 de 
ore, a unui conducător auto care a fost 
depistat conducând cu o concentrație de 
peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, fără permis de conducere. La data 
de 24 septembrie a.c., în urma probato-
riului administrat, poliţiștii Secţiei 4 
Poliţie Rurală Câmpia Turzii au dispus 
reţinerea, pentru 24 de ore, a unui con-
ducător auto cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducerea unui vehicul 
sub influența alcoolului și fără permis 
de conducere. Cel în cauză, un bărbat în 
vârstă de 43 de ani, din comuna Luna, 
judeţul Cluj, a fost depistat la data de 
21 septembrie a.c., conducând un auto-
turism pe raza localității Luncani, deși se 
afla sub influența alcoolului. Acesta 
avea o concentraţie de peste 1,00 mg/l 
alcool pur în aerul expirat și nu deținea 
permis de conducere. Bărbatul urmează 
a fi prezentat magistraților pentru dispu-
nerea altor măsuri preventive. În cauză 
se continuă cercetările sub aspectul să-
vârșirii infracţiunilor de conducerea unui 

vehicul sub influenţa alcoolului sau a al-
tor substanţe și conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere, fapte prevă-
zute și pedepsite de Codul penal.

Noua Lege a asociațiilor 
de propietari. Ce acte 
trebuie depuse la Primărie
Începând cu data de 28 septembrie 
2018, intră în vigoare noua lege a 
asociațiilor de proprietari. Primăria Cluj-
Napoca recomandă administratorilor 
asociațiilor de propietari din municipiu 
ca până la sfârșitul lunii noiembrie 
2018, să  depună prin registratură 
„Formularul de actualizare a bazei de 
date” privind conducerea asociației de 
proprietari, conform noilor prevederi le-
gale în vigoare. Formularul poate fi des-
cărcat și de pe siteul instituției, la rubri-
ca Locuire-Locuințe-Asociații de proprie-
tari sau poate fi depus on-line, prin in-
termediul funcționarului virtual Antonia 
- https://www.e-primariaclujnapoca.ro/
registratura/cereri/. Începând cu data 
de 28 septembrie 2018, intră în vigoare 
noua lege a asociațiilor de proprietari, 
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea asociațiilor 
de proprietari și administrarea condomi-
niilor. Prin urmare, începând cu aceeași 
dată, vechea lege, Legea nr. 230/2007 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea asociațiilor de proprietari, 
cu modificările și completările ulterioa-
re, precum și H.G. nr. 1588/2007 pentru 
aplicarea Normelor de aplicare a Legii 
nr. 230/2007 vor fi abrogate.

Bărbat de 81 de ani, la spital 
după un viraj la stânga

Poliţiștii Biroului Rutier Turda cercetează 
împrejurările producerii unui accident 
rutier, în urma căruia o persoană a fost 
rănită grav. La data de 24 septembrie în 
jurul orei 09.20, pe strada Dr. Ion Raţiu, 
din municipiul Turda, a avut loc un acci-
dent rutier în urma căruia o persoană a 
fost rănită grav, iar două autoturisme 
au fost avariate, în următoarele împre-
jurări: Un bărbat, de 81 de ani, din mu-
nicipiul Turda, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Dr. Ion Raţiu, din 
municipiul Turda, s-ar fi angajat în efec-
tuarea unui viraj la stânga, fără a se asi-
gura corespunzător, intrând în coliziune 
cu un autoturism care circula regula-
mentar pe aceeași direcţie de mers, au-
toturism condus de un tânăr, de 18 ani, 
din Turda.
În urma accidentului, conducătorul auto 
în vârstă de 81 de ani a fost rănit grav.
În cauză se continuă cercetările pentru 
stabilirea împrejurărilor exacte în care s-
a produs accidentul.

Pe scurt
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Dacă duminică încă părea 

că vara nu vrea să ne 

părăsească, iar clujenii 

încă se bucurau de trico-

uri, rochii, unii chiar san-

dale, luni vremea s-a răcit 

complet ajungând la tem-

peraturi mai scăzute 

decât cele specifi ce aces-

tei perioade din an.

Ba mai mult, pe vârful 

Vlădeasa, la staţia meteo, a 

nins, aşezându-se un strat 

subţire de zăpadă. Şi, în 

timp ce pe Vlădeasa ningea, 

iar termometrele arătau -2 

grade la ora 16, în celălalt 

capăt al ţării, la Medgidia, 

soarele ardea cu putere la 

32 de grade.

De asemenea, primul strat 

de zăpadă din această toam-

nă la Vârtop, în staţiunea Arie-

şeni din Munţii Apuseni, des-

tinaţie preferată de clujeni, 

s-a aşternut marţi dimineaţa, 

când temperatura a scăzut 

sub zero grade Celsius.

Meteolrologii anunţă că 

vremea se răceşte în ur-

mătoarele zile, iar tempe-

raturile vor fi cuprinse în-

tre 10 şi 21 de grade Cel-

sius. Aceștia mai precizea-

ză că valorile termice vor 

fi cu 6 grade mai mici fa-

ţă de cele normale pentru 

luna septembrie.

„Dimineţile următoare vor 

fi reci, temperaturile vor fi 

cuprinse între -2 grade şi 8-9 

grade Celsius. În estul Tran-

silvaniei posibil să fie şi -4 

grade. În nord-vest, mier-

curi şi joi dimineaţă se va 

observa bruma. În general 

vor fi temperaturi cu 6 gra-

de mai mici faţă de ce ar fi 

normal în luna septembrie”, 

a declarat, Mihai Huştiu, 

meteorolog în cadrul Adm-

nistraţiei Naţionale de Me-

teorologie (ANM), informea-

ză Mediafax.

Când se încălzeşte 
vremea

Totuşi, de joi, spune me-

teorologul, vremea se încăl-

zeşte uşor, iar temperaturi-

le se apropie de cele norma-

le pentru această perioadă.

„De joi se prevede o în-

călzire uşoară, iar tempera-

turile se vor apropia de nor-

malul perioadei şi vor fi cu-

prinse, în general, între 16 

şi 24 de grade, iar noaptea 

între 2 şi 10 grade”, a mai 

explicat meteorologul.

„La munte vom avea par-

te de lapoviţă sau chiar nin-

soare. (...) Vor mai fi  şi inten-

sifi cări ale vântului în Moldo-

va, posibil să fi e rafale între 

65 şi 70 de km/h. (...) Şi la 

mare vremea se răceşte. (...) 

De marţi vine toamna şi pe 

litoral. Vor fi  temperaturi ca-

re nu mai trec de 17-18 gra-

de, iar pe timpul nopţii va fi  

destul de rece, 8-9 grade”, a 

mai spus reprezentantul ANM.

Meteorologii au anunţat 

încă din weekend că un val 

polar va duce la scăderea tem-

peraturilor chiar şi până la 

13-15 grade în zonele de nord.

Schimbările de tempera-

turi sunt valabile şi pentru 

alte regiuni din Europa, po-

trivit Severe-Weather, care 

arată că un val de frig va lo-

vi, de săptămâna aceasta, 

îndeosebi Vestul Europei.

Vă reamintim, medici aver-

tizează că schimbările bruş-

te de temperatură nu sunt 

benefi ce organismului, însă 

dacă ştim să ne adaptăm ra-

pid, să ne îmbrăcăm şi să ne 

alimentăm corespunzător, 

putem evita îmbolnăvirile. 

Prima zăpadă. A nins la Vlădeasa, 
la sfârşit de septembrie. 
Veşti bune. Meteorologii anunţă o încălzire uşoară a vremii începând din weekend. 

Peste 56 de cercetătători în 

pedologie şi agricultură, din 

24 de ţări au participat săp-

tămâna trecută lângă Turda 

la un workshop ştiinţifi c pe 

teme agricole şi de pedologie 

(ştiinţa studierii solului).

În cadrul workshop-ului ca-

re a avut loc în localitatea Bă-

deni, lângă Turda, cercetătorii 

străini au făcut secţiuni vertica-

le urmărind orizonturile de for-

mare a solului din Transilvania, 

potrivit turdanews.ro

Printre participanţi s-au numă-

rat nume importante din cerceta-

rea ştiinţifi că internaţională. Ală-

turi de cercetători din Uniunea 

Europeană s-au afl at şi specialişti 

din Asia (Japonia, Mongolia).

„Este un eveniment anual ca-

re are un dublu scop. Pe de-o 

parte schimbăm cunoştinţe pri-

vitoare la cercetările din dome-

niu, pe de altă parte facem o eva-

luare a pontenţialului solurilor, 

peste tot în lume. Anul trecut am 

fost în Estonia, anul acesta sun-

tem în România iar la anul vom 

fi  în Mongolia”, a explicat prof.

univ dr. Karl Stahr (Universita-

tea din Hohenheim). Specialiştii 

în pedologie fac evaluări com-

plexe a calităţii solurilor ce per-

mit prognosticuri cu privire la 

evolutia producţiilor agricole. Da-

tele centralizate şi colectate sunt 

trimise spre Organizaţia Naţiu-

nilor Unite pentru Agricultură.

„Solurile din Transilvania 

sunt, potrivit specialiştilor, prin-

tre solurile cu cel mai bun po-

tenţial din Europa. La nivel glo-

bal se constată o depreciere 

constantă a fertilităţii solurilor, 

datorită agriculturii extensive. 

Specialiştii în pedologie au con-

statat că solurile din România, 

cele din Estul Europei în gene-

ral, sunt de bună calitate şi pot 

constitui rezerve importante 

din perspectiva strategiilor agri-

cole şi a securităţii alimentare 

Ca şi fermier vă pot spune că 

nu se mai poate face agricultu-

ră performantă fără studii pe-

dologice. Dacă ştii care e com-

poziţia solulului pe care îl lu-

crezi, ştii ce îngrăşământ să 

aplici, dar mai ales cât anume 

trebuie aplicat. Asta aduce eco-

nomii sau permite o agricultu-

ră cu un potenţial ecologic cres-

cut”, a explicat Emil Turdean, 

proprietarul fermei care a găz-

duit workshop-ul.

Solurile din Transilvania, 
printre cele mai fertile 
din EuropaIlie Bolojan a demisio-

nat din funcţia de 

prim-vicepreşedinte pe 

strategii poltice al PNL. 

Primarul municipiului 

Oradea spune că vrea să 

se concentreze pe pro-

iectele Primăriei Oradea. 

Purtătorul de cuvânt al 

PNL, Ionel Dancă, a decla-

rat că demisia lui Ilie Bolo-

jan din funcţia de prim-vi-

cepreşedinte al partidului a 

fost motivată de faptul că 

acesta doreşte să se impli-

ce mai mult la nivel local, 

precizând că edilul rămâne 

unul dintre cei mai perfor-

manţi primari.

Ilie Bolojan a declarat, 

marţi, că îi era greu să ono-

reze ambele funcţii, astfel 

că a optat să se dedice mai 

mult celei de edil în admi-

nistraţia publică orădeană.

„La începutul săptămâ-

nii trecute am înregistrat la 

secretariatul general al PNL 

demisia mea din funcţia de 

prim-vicepreşedinte strate-

gii politice al partidului. A-

vând în vedere faptul că 

Primăria Oradea are un nu-

măr important de proiecte 

europene şi de investiţi în 

derulare, care necesită des-

tul de mult timp, era foar-

te greu, în aceste condiţii, 

să onorez ambele funcţii. 

Ca atare, am luat decizia 

să mă concentrez pe pro-

iectele Primăriei Oradea”, 

a spus Bolojan.

Ilie Bolojan este şi lider 

al PNL Bihor şi a fost ales 

la Congresul extraordinar 

al partidului care a avut 

loc pe 19 iunie 2017 în 

funcţia de prim-vicepreşe-

dinte pe strategii politice 

al partidului.

Purtătorul de cuvânt al PNL 

a adăugat că Ilie Bolojan es-

te printre cei mai performanţi 

edili ai PNL şi că partidul vrea 

să extindă la nivel naţional 

modelul impus de edil.

„Pentru PNL, Ilie Bolo-

jan rămâne unul dintre cei 

mai performanţi primari li-

berali, care a impus un mo-

del de administraţie libera-

lă pe îl dorim extins la ni-

velul întregii ţări. Ne ba-

zăm în continuare pe im-

plicarea sa politică, atât la 

nivelul partidului, cât şi la 

nivelul administraţiei loca-

le a municipiului Oradea”, 

a completat purtătorul de 

cuvânt al PNL.

Demisie „grea” în PNL. Ilie Bolojan a demisionat 
din funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului. 

La stația meteo de pe vârful Vlădeasa s-a așezat un strat subțire de zăpadă

Primarul Ilie Bolojan a demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte pe strategii poltice al PNL pentru 
a se concentra mai mult pe proiectele orașului Oradea
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Închiderea proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei 
Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calităţii“

Municipiul Turda a implementat proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Primăriei Municipiului Turda prin implementarea sistemului de management al calităţii”, 
proiect fi nanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă, cofi nanţat de Uniunea 
Europeană din Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacităţii instituţionale a Municipiului 
Turda prin introducerea sistemului de management al performanţei și calităţii ISO 9001:2015 
în cadrul UAT Municipiul Turda în vederea optimizării proceselor orientate către benefi ciari, 
în concordanţă cu Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.

Obictivele specifi ce ale proiectului au fost următoarele:

OS 1: Crearea și operaţionalizarea cadrului instituţional necesar pentru implementarea 
sistemului de management al performantei și calităţii ISO 9001:2015;

OS 2: Implementarea și menţinerea unui sistem de evaluare a calităţii prestaţiilor bazat 
pe indicatori de performanţă și management adecvaţi;

OS 3: Modernizarea infrastructurii și a instrumentelor de lucru în scopul efi cientizării 
modului de derulare a activităţilor confom noului standard implementat;

OS 4: Creșterea nivelului de pregătire, cunoștinţe și abilităţi ale personalului din cadrul 
Primăriei Municipiului Turda în domeniul managementului calităţii și performanţei instituţionale;

OS 5: Dobândirea și menţinerea calităţii de entitate certifi cată ISO 9001:2015.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 8 luni, respectiv 26.01.2018 – 15.09.2018.

Valoarea totală a proiectului a fost de 423.085,46 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă 414.623,75 lei (359.622,64 lei din FSE și 55.001,11 lei din bugetul 
naţional), și 8.461,71 lei contribuţie din bugetul local.

Ca rezultat major al proiectului a fost implementat la nivelul Municipiului Turda sistemul 
de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2015. De asemenea, aplicaţiile 
software existente au fost confi gurate în vederea implementării și alinierii lor cu standardul 
ISO 9001:2015. Un alt rezultat al proiectului a fost implementarea unei soluţii software 
de raportare și management. Infrastructura hardware și software de bază a fost și ea 
modernizată, astfel încât toate aplicaţiile software să funcţioneze la parametri opitimi. Tot 
prin intermendiul proiectului, cunoștinţele și abilităţile personalului din cadrul Primăriei 
Municipiului Turda au fost îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor și acţiunilor vizate 
de implementarea și menţinerea sistemului de management al calităţii.

Contact:
Manager de proiect,

Apahidean Dorin
administratorpublic@primariaturda.ro

www.primariaturda.rop

Primarul municipiului 

Baia Mare, Cătălin 

Cherecheş, a declarat, 

marţi că dosarul în care a 

fost trimis în judecată de 

către procurorii DNA Cluj 

este unul "fabricat" şi la 

care a contribuit şi SRI.

„Începând cu 2011, de când 

sunt primar al municipiului 

Baia Mare, am trăit, în tăce-

re, fără să mă plâng, cu sa-

bia deasupra capului, terori-

zat în fi ecare zi de aceşti an-

chetatori, indiferent că pro-

vin din DNA sau din servici-

ile sistemului opresiv. (...) 

Au fost date mandate de in-

terceptare pe siguranţă naţi-

onală, unele din ele pe tero-

rism internaţional, emise de 

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie. Am trăit zilnic un atac 

concertat al DNA (...) pentru 

că m-au dorit executat şi în-

gropat", a spus Cătălin Che-

recheş, citat de Agerpres.

Acesta a susţinut că prin-

cipalul vinovat pentru tri-

miterea sa în judecată este 

procurorul Ionuţ Vasile de 

la DNA Cluj.

În context, primarul mu-

nicipiului Baia Mare a sub-

liniat că în noul dosar de 

fapt DNA nu l-a trimis în ju-

decată, ci doar a sesizat Ca-

mera preliminară cu privire 

la analiza legalităţii sesiză-

rii instanţei.

Acesta a menţionat că do-

sarul face referinţă la o pre-

supusă luare de mită în for-

mă continuată, însă sumele 

de bani primite în baza unor 

contracte de sponsorizare din 

partea unei fi rmei elveţiene 

au fost utilizate legal în sus-

ţinerea unor proiecte comu-

nitare şi sportive.

Totodată, primarul muni-

cipiului Baia Mare a declarat 

că va face plângere penală 

împotriva procurorului Ionuţ 

Vasile şi a solicitat public un 

punct de vedere din partea 

directorului SRI, Eduard Hel-

vig, cu privire la cazul său. 

Cătălin Cherecheş a mai ară-

tat că va solicita SRI să i se 

pună la dispoziţie datele teh-

nice ale aparaturii cu care au 

fost efectuate interceptările, 

înregistrările originale şi iden-

titatea persoanelor care au 

făcut interceptările.

Procurorii Direcţiei Naţio-

nale Anticorupţie Cluj l-au tri-

mis în judecată pe primarul 

municipiului Baia Mare, Că-

tălin Cherecheş, într-un nou 

dosar, pentru luare de mită în 

formă continuată. Conform 

site-ului Tribunalului Mara-

mureş, DNA a înregistrat do-

sarul pe 21 septembrie.

Primarul de la Baia Mare, 
nemulţumit de DNA Cluj

Dana Gîrbovan a vorbit 

într-un interviu despre 

un moment ce arată 

implicarea SRI în conce-

perea Ordonanţei 6.

Clujeanca Dana Gîrbo-

van, preşedintele UNJR, a 

relatat un moment din 2016, 

de la o dezbatere care avea 

loc la ministerul Justiţiei 

despre Ordonanţa 6, atunci 

când generalul Dumitru 

Dumbravă a spus că nu a 

dormit trei nopţi să găsea-

că o soluţie după decizia 

CCR care scoatea SRI din 

zona interceptărilor.

„Mă pregăteam să adre-

sez o întrebare reprezentan-

tului ministerului Justiţiei 

vis-a-vis de modalitatea în 

care a fost adoptată (n.r.: 

OUG 6/2016) şi care au fost 

raţiunile pentru care SRI a 

fost făcut organ de cerceta-

re penală specială. Înainte 

să apuc să pun întrebarea, 

domnul general Dumbravă 

explică şi cuprins la un mo-

ment dat, probabil, de dis-

curs, a spus că nu am dor-

mit trei nopţi să găsim o so-

luţie după decizia Curţii 

Constituţionale. Atunci am 

spus: dacă spuneţi că aţi lu-

crat la ordonanţă, vă întreb 

direct. S-a ridicat şi a spus 

că nu au făcut ordonanţa, 

ci au dat aviz. Părea neo-

bişnuit şi să ceară aviz de 

la SRI”, a declarat Dana Gîr-

bovan, preşedinte UNJR, po-

trivit Mediafax.

Ordonanţa 6/2016 a 

transformat SRI în organ de 

urmărire penală specială, 

după decizia Curţii Consti-

tuţionale prin care serviciul 

secret nu mai putea să fa-

că interceptări. Întrebat de 

implicarea SRI în punerea 

la punct a textului Ordo-

nanţei din 2016, care a stat 

la baza protocolului secret 

dintre SRI şi Parchetul Ge-

neral, Claudiu Manda, şe-

ful comisiei parlamentare 

de control spune că nu a 

avut cunoştinţă, dar acest 

lucru spune multe despre 

guvernarea Cioloş.

„Era obligaţia Parlamen-

tului sau Guvernului, nu a 

SRI. Că s-a lucrat acolo şi s-a 

trimis de guvern propunerea, 

îmi arată că guvernul Cioloş 

era condus de servicii, nu in-

vers. Cred că ministerul jus-

titiei si Parlamentul avea de 

reglementat în acest sens. Nu 

am avut niciun fel de date în 

acest sens”, a declarat Clau-

diu Manda.

Dumitru Dumbravă este 

cel care a declarat că instan-

ţele de judecată sunt "câmp 

tactic" pentru SRI, şi că "în 

prezent ne menţinem inte-

resul/atenţia până la solu-

ţionarea definitivă a fiecă-

rei cauze". In data de 28 au-

gust 2018, preşedintele Kla-

us Iohannis a semnat trece-

rea în rezervă a acestuia.

Clujeanca Dana Gîrbovan, 
dezvăluiri despre ordonanţa 6
Ordonanţa 6/2016 a transformat SRI în organ de urmărire penală specială, după decizia Curţii Constituţionale 
prin care serviciul secret nu mai putea să facă interceptări.

Dana Gîrbovan, preşedintele UNJR, a relatat un moment de la o dezbatere care avea loc la ministerul Justiţiei

DANA GÎRBOVAN | 
președinte UNJR

 „Mă pregăteam să 
adresez o întrebare 
reprezentantului 
ministerului Justiţiei 
vis-a-vis de 
modalitatea în care
 a fost adoptată (n.r.: 
OUG 6/2016) şi care 
au fost raţiunile 
pentru care SRI a fost 
făcut organ de 
cercetare penală 
specială. (...) domnul 
general Dumbravă 
explică şi cuprins 
la un moment dat, 
probabil, de discurs, 
a spus că nu am 
dormit trei nopţi să 
găsim o soluţie după 
decizia Curţii 
Constituţionale. 
Atunci am spus: dacă 
spuneţi că aţi lucrat 
la ordonanţă, vă 
întreb direct. S-a 
ridicat şi a spus că nu 
au făcut ordonanţa, 
ci au dat aviz .“

Cătălin Cherecheş a fost trimis în judecată într-un nou dosar, pentru luare de mită
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Mihai Gligan a intrat 

în contact cu teatrul 

în urmă cu câţiva ani. 

S-a înscris în trupa 

de teatru a liceului, a pri-

mit un rol mic, iar apoi 

a ajuns să se îndrăgosteas-

că de teatru, să scrie şi să 

regizeze piese, ajungând 

să ia numeroase premii.

Trăim într-o societate care 

îşi pierde încet, dar sigur în-

crederea în generaţiile care 

vor urma. Tinerii par lipsiţi 

de interes faţă de şcoală, bla-

mând sistemul de învăţământ, 

ignoră cultura şi, de cele mai 

multe ori, nu ştiu cine este 

Tarantino sau cine este Mare-

le Poet Naţional. Par să fi e 

preocupaţi doar de poze şi de 

impresia pe care o lasă pe re-

ţelele de socializare. Dar în 

tot acest haos de mesaje, ape-

luri video, story-uri, apar pe 

neaşteptate tineri care să tra-

gă un semnal de alarmă. Ca-

re prin pasiunile lor şi prin lu-

crurile cu care îşi ocupă tim-

pul, spun, de fapt: „Suntem 

aici! Nu este totul pierdut!”.

Studiază matematica, 
dar iubeşte teatrul

Un astfel de tânăr este Mi-

hai Gligan. La cei doar 18 ani 

ai săi, a început să se afi rme 

în lumea culturală clujeană, 

datorită iubirii sale pentru tea-

tru. Nu a făcut-o intenţionat, 

nu a vrut lauri, însă a ajuns 

să fi e remarcat.

Mihai are 18 ani şi este în 

clasa a XII-a, la profi lul ma-

tematică-informatică din ca-

drul Liceului Teoretic „Octa-

vian Goga”, Huedin şi de câţi-

va ani, aproape tot timpul li-

ber şi-l petrece în compania 

teatrului. S-a înscris în trupa 

de teatru pentru liceeni Assen-

timent, sub aripa profesorilor 

Alexandru Jurcan şi Doru Rus. 

Deşi la început a primit doar 

o replică, a ajuns să facă mult 

mai mult.

„Cred că a fost o conjunc-

tură fericită. Pot să zic că pâ-

nă acum au fost întâmplări 

potrivite, cu oamenii potriviţi, 

la timpul potrivit. Prima amin-

tire pe care o am cu teatrul a 

fost imediat după ce am in-

trat în trupa de teatru Assen-

timent. Aveam un rolişor, o 

singură replică, pe care am 

uitat-o. Pe urmă am evoluat, 

am primit mai multe replici. 

Am observat că evenimente-

le care sunt importante pen-

tru mine dpdv personal, nu 

ştiu de ce, au trecut într-un 

fel sau altul pe lângă mine. 

Adică nu că nu le-am acordat 

importanţă, dar parcă nicio-

dată nu le-am trăit la adevă-

rata lor intensitate. Cumva, 

am încercat prin propria mea 

existenţă să nu le eclipsez. 

Cred în şansă. Totul ţine de 

şansă. De la primul rolişor am 

ajuns să primesc roluri prin-

cipale nu neapărat fi indcă 

eram un actor foarte bun, ci 

pentru că îmi plăcea teatrul”, 

povesteşte Mihai.

De la o singură replică 
uitată, la roluri principale

Astfel, s-a îndrăgostit ire-

mediabil de teatru. Profeso-

rii, văzând pasiunea lui, l-au 

încurajat, dându-i replici mai 

multe şi roluri mai importan-

te. Mihai mărturiseşte că nu 

era un actor bun, dar a învă-

ţat să fi e.

„Îmi plăcea să fi u un spec-

tator bun, atent şi cât se poa-

te de obiectiv. Şi aşa am în-

ceput să am roluri principale. 

Am evoluat osbervându-i pe 

alţii, observându-le greşelile, 

dar şi punctele forte. Am în-

cercat să aplic ce am văzut la 

actorii pe care i-am văzut ju-

când în spectacolele pe care 

le-am văzut. Aşa am reuşit să 

am nişte roluri destul de ono-

rabile la nivel de amator. Aşa 

am ajuns să mă înfi g în lu-

mea teatrului, atât de frumoa-

să şi atât de urâtă în acelaşi 

timp”, spune tânărul.

În urmă cu un an a ajuns 

într-o tabără de teatru, unde a 

realizat că pe lângă că îi place 

să joace, îi place şi să scrie pie-

se de teatru. Astfel s-a născut 

piesa „Despre praf şi alte specii 

de peşti”, pe care a pus-o în sce-

nă împreună cu o mână de li-

ceeni care au crezut în visul său.

„În urmă cu un an, festi-

valul de la Baia Mare de tea-

tru unde am afl at că există o 

tabără de teatrologie. Atunci 

a fost primul meu contact se-

rios cu teatrul, atunci am re-

alizat că într-adevăr asta vreau 

să fac pe viitor. Am mers în 

tabăra asta, am participat la 

un atelier de publicistică tea-

treală şi în urma atelierului, 

cei doi profesori m-au îndem-

nat să scriu o piesă şi să o re-

gizez. Pur şi simplu am avut 

parte de acestă provocare. A 

fost un eveniment pentru ca-

re am muncit, mi-am dat si-

linţa, ci pur şi simplu mai mult 

din respect pentru profesorii 

care au avut încredere în mi-

ne. Acesta mi-a fost targetul”, 

îşi aminteşte micul actor.

De la teatru la poezie

Mihai povesteşte cum mer-

ge la piese, scrie cronici, citeş-

te, urmăreşte. Dar, din când în 

când, lasă dramaturgia deopar-

te şi, dintr-un impuls de mo-

ment, scrie câte o poezie. La 

fel ca şi talentul pentru teatru, 

nici talentul pentru arta lirică 

nu a rămas neremarcat, iar în 

urmă cu un an, o serie de po-

ezii scrise de tânărul clujean 

au fost incluse în volumul „Doi”. 

Volumul a fost coordonat de 

poetul Marcel Mureşan şi poar-

tă atât semnătura lui Mihai, cât 

şi a Ligiei Mureşan, o altă ele-

vă talentată din Huedin.

„Consider că poeziile sunt 

un moment şi în general, mie 

momentele astea mi se declan-

şează dintr-o imagine. Adică 

totul începe de la o chestie vi-

zuală. Fac conexiuni şi se for-

mează o metaforă, un vers ca-

re în capul meu sună bine şi 

de acolo mai dezvolt. În gene-

ral e vers alb, nu sunt roman-

tice, nu sunt caracteristice vâr-

stei pe care o am. Mai degra-

bă sunt mici observaţii despre 

cum descopăr viaţa şi lumea. 

Oricum eu sunt de părere că 

pot să fac orice alte lucruri, să 

pierd vremea, dar dacă am scris 

câteva rânduri, am citit zece 

pagini, am văzut un fi lm, ziua 

aceea e salvată”, spune Mihai.

O antologie 
ce-i poartă semnătura

Piesa de teatru scrisă de 

tânărul de doar 18 ani a fost 

apreciată în lumea culturală 

clujeană, motiv pentru care 

a ajuns să fi e inclusă într-o 

antologie coordonată de o-

mul de teatru şi scriitorul 

clujean Radu Ţuculescu. Ba 

mai mult, antologia poartă 

chiar numele piesei semna-

tă de el, „Despre praf şi al-

te specii de peşti”.

„Graţie scriitorului Radu 

Ţuculescu, piesa mea a apă-

rut într-o antologie. Antologie 

care a ajuns să poarte nume-

le piesei mele. Şi mi se pare 

foarte important să primeşti 

părerea unui om avizat, a unui 

om care a trăit în domeniul 

acesta. Mi se pare un plus 

pentru mine şi e într-adevăr 

un lucru mare să ajungi într-o 

antologie la vârsta mea”, măr-

turiseşte elevul.

Piesa regizată de el a fost 

jucată şi în cadrul Festivalu-

lui Internaţional Stage, unde 

a primit Premiul pentru Ori-

ginalitate. Pe viitor, Mihai vrea 

să continue să studieze tea-

trul. Momentan încearcă să 

se decidă între teatrologie şi 

regie, dar spune că şansele să 

le facă pe amândouă în para-

lel sunt mari.

Din dragoste pentru teatru, un tânăr de 18 ani 
a ajuns să se afirme în lumea culturală clujeană
Mihai Gligan: „Dacă am scris câteva rânduri, am citit zece pagini, am văzut un film, ziua aceea e salvată”

Mihai Gligan și Alexandru Jurcan, profesorul său de teatru Scenă din piesa scrisă și regizată de Mihai Gligan

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Create.Act.Enjoy au primit 

cel mai mare număr 

de voturi pentru campania 

„Terapie prin artă” 

în cadrul premiilor COPAC.

Cu scopul de a îmbunătă-

ţi starea emoţională a celor 

internaţi în spitale, Asociaţia 

Create.Act.Enjoy au creat pro-

gramul „Terapie prin Artă”, 

care a ajuns în acest an la cea 

de-a şasea ediţie şi a fost des-

făşurat în spitalele clujene.

După şase ani de muncă, 

proiectul artiştilor clujeni a ajuns 

să fi e recunoscut la nivel naţi-

onal, reuşind să ia premiul pen-

tru cea cea mai bună campa-

nie din sănătate, oferit de CO-

PAC (Coaliţia Organizaţiilor Pa-

cienţilor cu Afecţiuni Cronice), 

eveniment care a fost gândit 

pentru a face cunoscute publi-

cului larg proiectele frumoase 

din domeniul sănătăţii.

„Suntem oameni cu COPAC! 

Mulţumim Coaliţia Organiza-

ţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni 

Cronice pentru că ne-aţi no-

minalizat la Premiile COPAC 

2018 pe care le organizaţi cu 

atâta dăruire şi emoţie, mul-

ţumim tuturor celor care ne-au 

votat proiectul Terapie prin Ar-

tă by Create.Act.Enjoy la cate-

goria Cea mai bună campanie 

din sănătate şi mulţumim tu-

turor celor care, într-o formă 

sau alta, s-au implicat, au con-

tribuit şi contribuie la realiza-

rea acestui proiect în spital”, 

a spus Diana Buluga, iniţiator.

Proiectul Terapie prin artă a 

apărut în urmă cu șase ani din 

dorința de a face viața mai fru-

moasă și zilele mai ușor de dus 

a pacienților internați în spita-

le. De atunci, artiștii din cadrul 

echipei Create.Act.Enjoy petrec 

în fi ecare an câteva săptămâni 

prin spitalele clujene, încercând 

să smulgă zâmbete persoane-

lor internate, cadrelor medica-

le, dar și vizitatorilor.

Artiştii de la Create.Act.Enjoy, premiaţi 
pentru cea mai bună campanie din sănătate
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PROMOVARE

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Duminică, 30 septembrie 

2018, ora 18:30, cortina 

Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca se ridică 

pentru cea dintâi premie-

ră a Stagiunii 2018-2019: 

„Madama Butterfl y” 

de Giacomo Puccini.

Capodopera ce deschide în 

mod ofi cial noul an liric al 

teatrului liric clujean va prin-

de culoare şi emoţie în copro-

ducţia-eveniment realizată ală-

turi de Fondazione „Pergole-

si Spontini”, sub Înaltul Pa-

tronaj al Ambasadei Italiei în 

România. Montarea poartă 

semnătura unei apreciate echi-

pe de creaţie italiene, coordo-

nată de regizorul artistic Mat-

teo Mazzoni şi se bucură de 

o distribuţie impozantă de so-

lişti clujeni şi invitaţi speci-

ali, afl ată sub bagheta dirijo-

rului italian David Crescenzi.

„Madama Butterfl y” este 

un titlu de referinţă al reper-

toriului operistic universal ca-

re a fascinat prin controversă 

chiar de la prima sa reprezen-

taţie, fi ind contestată dur la 

premiera absolută prezentată 

la Scala di Milano, pe data de 

17 februarie 1904 (sub titlul 

iniţial ”Cio-Cio-San”), fapt ce 

a adus o mare suferinţă com-

pozitorului, în pofi da minuţi-

osului său parcurs creativ.

„Giacomo Puccini îşi de-

dicase întreaga atenţie şi con-

centrare pentru a reda o „Ma-

dama Butterfl y” autentică, 

perfect încadrată în contex-

tul asiatic – astfel, documen-

tarea sa temeinicăasupra cul-

turii japoneze se refl ectă dis-

tinctiv înintonaţiile muzicii, 

obiceiurile, ritualurile şi sim-

bolurile reprezentative ce-i 

caracterizează întregul dis-

curs muzical-dramatic. Toc-

mai acest caracter diferit – 

şi, în defi nitiv, inovator pen-

tru secolul XX – al operei a 

atras scepticismul şi deza-

probarea publicului premie-

rei de la Milano şi, astfel, 

nevoia lui Puccini de a-şi re-

vizui amplu partiturile. Cea 

de-a doua premieră, ajustată,a 

fost pusă în scenă la Brescia 

(28 mai 1904) – sub nume-

le ce avea să devină celebru, 

aducându-i compozitorului 

ovaţiile îndreptăţite şi cla-

sând „Madama Butterfl y” 

printre titlurile permanente 

din repertoriilor celor mai 

mari teatre lirice ale lumii, 

până în prezent”, spun re-

prezentanţii Operei.

Tragedia lirică plasează ac-

ţiunea la intersecţia a două 

culturi contrastante: cea ame-

ricană şi cea japoneză. B.F. 

Pinkerton, un locotenent al 

marinei americane afl at în Ja-

ponia, doreşte să o ia în că-

sătorie pe Cio-Cio-San, o fru-

moasă şi tânără gheişă din 

Nagasaki. Dacă pentru mire 

căsătoria este o convenienţă 

privită cu amuzament, mi-

reasa se entuziasmeazăla gân-

dul şi visul iubirii adevărate, 

oferindu-i iubitului întreaga 

sa fi inţă. Cursul narativ este 

caracterizat de o complexă 

paletă sentimentală, variind 

de la dragostea inocentă, de-

dicată şi necondiţionată, la 

superfi cialitate, răceală şi in-

diferenţă – subliniind ineren-

tele contraste dintre cei doi 

soţi şi culturile lor, tânăra cu 

nume de fl uture ajungând să 

cunoască un fi nal tragic, în 

locul zborului dulce al iubi-

rii, pe care îl sperase.

„În calitate de realizatori 

ai producţiei Madama Butter-

fl y de Giacomo Puccini, ne 

afl ăm în faţa unei drame emi-

namente psihologice, chiar 

psihanalitice. Tocmai acest 

fapt a determinat ostilitatea 

primilor receptori ai acesteia 

la începutul secolului XX. Mai 

mult decât atât, Butterfl y re-

prezintă apoteoza ,,eternului 

feminin”, atât de răspândit în 

cultura fi nalului de secol XIX, 

redat cu ajutorul ,,metodelor” 

moderne ale analizei. În mod 

ciudat, această ,,poveste” de 

esenţă freudiană a trebuit să 

fi e scrisă de un italian şi nu 

– aşa cum ne-am fi  aşteptat – 

de către un muzician de ori-

gine central-europeană pre-

cum Richard Strauss, spre 

exemplu. În acea vreme a Ger-

maniei lui Wilhelm al II-lea, 

burghezia mergea la operă cu 

aşteptarea de a întâlni trans-

punerea unei lumi platonice, 

dominată de zei şi nu cea a 

oamenilor vii, ai realităţii ime-

diate”, spune David Crescenzi.

Premiera „Madama Butter-

fl y” va fi  urmată de o a doua 

reprezentaţie miercuri, 3 oc-

tombrie 2018, de la ora 18:30.

Primul zbor liric al Stagiunii 2018-2019 
la Opera din Cluj: premiera Madame Butterfly
Montarea poartă semnătura unei echipe de creaţie italiene, coordonată de regizorul artistic Matteo Mazzoni 

Premiera va aduce pe scena o poveste eternă și fascinantă, impregnată cu esențe exotice, conturate de inconfundabila armonie pucciniană, spun reprezentanții Operei

Directorul executiv 

al Asociaţiei Editorilor 

din România (AER), 

Mihai Mitrică, consideră 

că opinia publică 

s-a concentrat asupra 

greşelilor din manualele 

şcolare scoase de Editura 

Didactică şi Pedagogică, 

însă nu s-a spus nimic 

despre calitatea acestora, 

„care este sub orice 

standard educaţional 

modern”.

„Opinia publică s-a oprit 

cu atenţia asupra greşelilor din 

manuale, dar problema este 

că tabloul general arată groaz-

nic. Greşelile din manualele 

şcolare sunt doar ceea ce fa-

ce titluri în presă, ce nu s-a 

spus este calitatea pe care o 

au acele manuale, care este 

sub orice standard educaţio-

nal modern. O grafi că înve-

chită, informaţie extrem de 

multă şi foarte prost organi-

zată. Un manual ca acelea pe 

care Editura Didactică şi Pe-

dagogică le-a realizat acum 

s-ar potrivi României din 1987 

– 1989, cel mult. Nu am avut 

nicio aşteptare de la Editura 

Didactică şi Pedagogică, la mo-

mentul la care au primit cele 

peste 200 de loturi prin încre-

dinţare directă ei aveau doar 

doi redactori de carte. Eram 

convins că nu aveau cum să 

facă faţă, dar iată că în Româ-

nia se poate să învârţi infor-

maţia, autorii şi bugetele ast-

fel încât să marchezi ca fi ind 

fi nit un produs pe care nimeni 

de pe piaţa liberă nu l-ar achi-

ziţiona. Sunt convins că dacă 

manualele scoase acum de 

EDP ar fi  fost puse în comerţ 

alături de cele scoase de cele-

lalte edituri, fără niciun fel de 

marketing al nimănui, publi-

cul nu ar alege niciodată un 

manual editat de EDP. Îmi pa-

re rău că am doi copii la şcoa-

lă şi că vor avea de trudit cu 

astfel de producţii editoriale”, 

a declarat Mitrică.

Vă reamintim, înainte de 

începerea anului şcolar, în 

mai multe manuale de şcoa-

la gimnazială au fost găsite 

erori. Acestea au fost semna-

late nu doar la manualul de 

istorie, ci şi la manualele de 

la alte discipline de geogra-

fi e, biologie şi matematică.

Manualele şcolare, sub orice standard modern 
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Cu durere în sufl et anunţăm încetarea din viaţă 
a iubitei noastre soţii, mame, soacre și bunici avocat

 Dorina Octavia Meteş 

care a început călătoria spre Lumina Eternă 
în data de 24.09.2018.

Cei care doresc sa-i aducă un ultim omagiu sunt 
așteptaţi la priveghi în data de 26.09.2018 începând 

cu ora 19.00 la capela Cimitirului Central.

Ceremonia de înmormântare va avea loc în data 
de 27.09.2018, ora 14.00 la Cimitirul Central 

din Cluj-Napoca

Odihneasca-se în pace!

Familia îndoliată

DECESE

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

0264.59.77.00
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere-
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuință închiriere, 
investiție. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 1 
bucătarie, 2 băi,  2 balcoane, 2 
spații de depozitare, loc de parca-
re cu CF.  Pret 119.900 Euro, ne-
gociabil. Tel 0745.025.163 
0726.337.157

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.

¤ Vand 18100 mp teren plan, 
compact, front direct 280 m la 
soseaua europeana 60, carte 
funciara, curent electric la intra-
re in turda vis-a-vis de pensiu-
nea sf.sava si termoport pe 
dabagau. Pretabil constructii 
depozit, benzinarie, parc auto 
etc. Pret 5 euro mp. Telefon +4 
0787 565 192

¤ 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 Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. 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. (6.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ¼ cameră unui 
student în Mănăștur. Ofer și cer 
seriozitate. Tel. nr 0748 438 593

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

ANIMALE

Dau spre adopție 
puiuți minunați 

de pisică
0747800348

(3/12)

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.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 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.

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

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a patra licitaţie 
publică, în data de 09.10.2018, 
ora 10.00, bunul mobil constând 
din: Instalaţie foraj Boart Lon-
gyear, preţ pornire 51750 lei, 
plus TVA 9833 lei, dacă nu se ofe-
ră preţul, bunul va fi  vândut la cel 
mai mare preţ oferit, chiar dacă 
este inferior preţului de pornire a 
licitaţiei, dar nu mai putin de 
10% din preţul de pornire a licita-
ţiei. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11A, telefon 0264.591670, interi-
or 305 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 10.10.2018, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Motocicleta Suzuki VS 
800, preţ 12.800 lei, plus TVA 
2.432 lei, Autoturism Daewoo 
Matiz, preţ 2.300 lei, plus TVA 
437 lei, Autoturism Porsche Ca-
yenne preţ 20.900 lei, plus TVA 
3.971 lei. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 6, telefon 0264.591670, in-
terior 142 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ UNLIMITED SOFT CREATOR 
S.R.L., J12/682/2012, C.U.I. 
29907092, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Diaconu Coresi nr. 9, 
jud. Cluj pierdut certifi cat consta-
tator cu nr. 511465 din 
13.03.2012. Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi cat Manager 
Transport pe numele Gălățan Ma-
rius Pompei. Il declar nul.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

DORACLEAN SRL

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

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

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

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

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

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

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

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

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 Visuri la cheie 

22:30 Pe bune?! 

23:30 Știrile Pro Tv 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Iubire și răzbunare 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

12:30 Teleshopping 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

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

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 Cronica cârcotașilor 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 FanArena 

18:45 Știrile Kanal D 

19:45 Exatlon 

23:15 Cash Taxi 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Liga Magazin 

15:00 Teleshopping 

16:00 Fotbal Cupa României: 

FC UTA Arad – FC Poli Iași 

18:00 Fotbal Look 

18:45 Fotbal Cupa României: 

CS Concordia Chiajna – FC 

Viitorul 

20:45 Știrile Look Sport 

21:00 Fotbal Campionatul 

Spaniei: Ateltic Bilbao - 

Villareal 

23:00 Fotbal Campionatul 

Spaniei: Sevilla – Real Madrid 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 

de lichidator judiciar al societății STUDIO BLUE S.A. – (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează licitație 
publică cu strigare pentru vanzarea Stocului de marfă, a 
utilajelor și a obiectelor de mobilier precum și a mijloacelor 
de transport din patrimoniul debitoarei, conform caietului 
de sarcini. Prețurile de pornire în cadrul ședințelor de licitație 
sunt diminuate cu 65% față de valoarea stabilită prin raportul 
de evaluare. 

Licitația va avea loc în data de 17.07.2018 ora 15:00, in 
Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. Cluj. 
Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la ora 
15:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în datele de 24.07.2018, 31.07.2018, 
07.08.2018, 14.08.2018, 21.08.2018, 28.08.2018, 
04.09.2018, 11.09.2018, 18.09.2018, 25.09.2018, 
02.10.2018, 09.10.2018, 16.10.2018 , 23.10.2018.

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0264.432.603

ANUNȚ DE MEDIU

SC NEW AGE INVEST SRL, în calitate de titular, 
anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru PUZ pentru extindere zona centrală 
şi construire imobil mixt-locuinte colective şi spaţii comerciale 
cu regim de înălţime D+P+2E+1R, împrejmuire, amenajări 
exterioare, amenajare acces, extindere reţele şi branşamente 
utilităţi, în comună Gilău, localitatea Gilău, strada Principală, 
nr. 229, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul proiectantului din comună Florești, strada 
Avram Iancu, nr. 408 F, ap. 54, jud. Cluj, începând cu data 
de 26.09.2018, de luni-joi între orele 9-14 și vineri între 
orele 9-12. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 13.10.2018, la APM Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca 
organizează

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 2 posturi asistent medical generalist PL

- 1 post infi rmier debutant

- 3 posturi infi rmier

Proba scrisă va avea loc în data de 17.10.2018, ora 
11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, 
Sala albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 19.10.2018, ora 11.00, 
la sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe 
etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime in specialitate.

- pentru posturile de infi rmier debutant
- școala generală.

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infi rmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală 
resurse umane și certifi care

- 6 luni vechime în activitate.

Data limită de depunere a dosarelor: 10.10.2018, ora 
11.00;

Date de contact: telefon 0264334913.
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Premierul britanic Theresa 

May a declarat, în urma 

unei şedinţe a cabinetului 

său, că îşi va menţine cal-

mul şi nu va renunţa la 

planul său privind ieşirea 

Marii Britanii din Uniunea 

Europeană, relatează 

site-ul agenţiei Dpa.

Downing Street a anunţat 

că şedinţa a durat patru ore.

„May a făcut clar că tre-

buie să ne menţinem calmul 

şi să punem presiune pe U-

niunea Europeană din cauza 

unor critici pe care ni le-au 

adresat”, a declarat secreta-

rul britanic pentru Brexit, Do-

minic Raab.

„Dar, de asemenea, nu exis-

tă alternative credibile propu-

se de UE. Aşa că ne vom men-

ţine calmul, dar vom continua 

să negociem în bună credin-

ţă”, a adăugat Dominic Raab.

Cancelarul german Ange-

la Merkel a declarat că i-ar 

plăcea ca Marea Britanie să 

părăsească Uniunea Europea-

nă în termeni buni.

„Înseamnă mult pentru 

mine că facem acest lucru 

în mod prietenesc”, a decla-

rat Merkel.

Multe guverne britanice 

au spus lucruri negative des-

pre Uniunea Europeană în 

trecut, a adăugat Merkel, nu 

este surprinzător că acest 

lucru a afectat perspectiva 

opiniei publice asupra 

Bruxellesului.

Liderii statelor Uniunii Eu-

ropene au menţinut, cu oca-

zia summitului informal din 

oraşul austriac Salzburg, pre-

siunile asupra premierului Ma-

rii Britanii, Theresa May, ce-

rându-i garanţii privind fron-

tiera dintre provincia britani-

că Irlanda de Nord şi Irlanda. 

Liderii celor 27 de ţări UE au 

cerut fl exibilitate din partea 

Londrei privind frontiera cu 

Irlanda, condiţionând viitoa-

rea relaţie bilaterală de acor-

darea unui statut special Ir-

landei de Nord. „Avem prin-

cipii foarte clare referitoare la 

integritatea pieţei unice şi mai 

ales în privinţa frontierei ir-

landeze”, a declarat preşedin-

tele Franţei, Emmanuel Ma-

cron. „Avem nevoie de o pro-

punere a Marii Britanii care 

să menţină statutul special în 

acordul de ieşire din UE”, a 

precizat Macron.

Marea Britanie ar urma să 

iasă din UE în martie 2019.

Theresa May nu renunță
la planul său de Brexit
Cancelarul german Angela Merkel a declarat că i-ar plăcea 
ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană în termeni buni

Theresa May a declarat, în urma unei şedinţe a cabinetului său, că îşi va menţine calmul

Cofondatorii Instagram, 

Kevin Systrom (CEO al 

aplicaţiei) şi Mike Krieger, 

au anunţat părăsirea com-

paniei, iar singura explica-

ţie dată pentru gestul lor 

a fost că vor căuta să-şi 

”exploreze curiozitatea 

şi creativitatea”, scrie BBC.

Instagram a fost cumpă-

rată de Facebook în 2012 

pentru un miliard de dolari, 

iar acum are peste un mili-

ard de utilizatori. Această 

plecare se produce pe fon-

dul unor tensiuni între co-

fondatorii aplicaţiei şi con-

ducerea Facebook, specu-

lează presa americană.

Popularitatea Instagram a 

crescut într-o perioadă de 

stagnare a Facebook. Pentru 

a contracara acest efect, Fa-

cebook a creat mai multe 

aplicaţii similare cu cele fo-

losite de Instagram, această 

decizie provocând tensiuni 

între cele două branduri.

Kevin Systrom şi Mike 

Krieger au lansat Instagram 

în 2010, continuând să con-

ducă compania şi după achi-

ziţionarea acesteia de către 

Facebook.

„Suntem gata pentru un 

nou început”, a declarat Ke-

vin Systrom.

Fondatorul Facebook, 

Mark Zuckerberg a spus 

într-o declaraţie că Insta-

gram a reflectat ”talentul 

creator” al fondatorilor a-

cesteia. „Am învăţat foarte 

multe de la ei în aceşti şa-

se ani”, a spus Zuckerberg. 

„Aştept cu interes să văd ce 

vor construi în continuare”.

Kevin Systrom şi Mike Krie-

ger s-au întâlnit la Universi-

tatea din Stanford. Ulterior, 

cei doi au lansat Instagram 

în 2010 exclusiv pentru Ipho-

ne, iar în 2012 compania a 

fost cumpărată de Facebook.

Cofondatorul WhatsApp, 

Jan Koum a anunţat în aprilie 

că va demisiona de la condu-

cerea companiei pe care a fon-

dat-o în 2009, Facebook achi-

ziţionând WhatsApp în 2014.

Cofondatorii Instagram părăsesc conducerea companiei
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Omul de afaceri Ion 

Ţiriac a participat, ală-

turi de Ioan Rus şi pri-

marul Emil Boc, 

la meciul U-BT – 

Panathinaikos. Pe lângă 

aceştia, în tribune 

s-a afl at Horia Ciorcilă, 

dar şi Vasile Puşcaş.

Ion Ţiriac declara săptă-

mâna trecută să îşi doreşte 

să vorbească cu Emil Boc 

pentru a aduce un campio-

nat WTA de categoria 250 

la Cluj.

„Mă duc la Cluj să vor-

besc cu primarul de acolo. 

Dacă cumva WTA schimba 

sistemul, se pare că sunt do-

uă, trei, patru turnee femi-

nine de vânzare. Cred că un 

turneu feminin mai mare de 

250 puncte WTA îşi are lo-

cul în România. Dacă Clujul 

e, Clujul să fi e”, declara Ion 

Ţiriac săptămâna trecută.

Cluj-Napoca a devenit ca-

pitala tenisului românesc, 

după inaugurarea Sălii Poli-

valente care a găzduit ulti-

mele meciuri ale echipelor 

României de Fed Cup şi Cu-

pa Davis. Ion Ţiriac vrea să 

aducă şi circuitul WTA pe 

malul Someşului şi are deja 

o strategie pentru a aduce la 

viaţă acest proiect.

Cel mai bogat om de afa-

ceri din România şi-a anun-

ţat intenţia de a organiza o 

întrevedere cu primarul din 

Cluj-Napoca, Emil Boc, pen-

tru a discuta despre organi-

zarea unui important turneu 

WTA în România. Ţiriac ia 

în calcul cumpărarea licen-

ţei unui turneu dintre cele 

care ar fi  scoase la vânzare.

Oamenii au umplut de fi -

ecare dată tribunele Sălii Po-

livalente din Cluj-Napoca la 

meciurile echipei României 

de Fed Cup şi au arătat un 

interes destul de ridicat şi la 

Cupa Davis. Acum, Ion Ţiri-

ac consideră că posibilitatea 

participării unor nume mari 

din circuitul WTA ar putea 

umple din nou cea mai ma-

re sală din ţară.

10.000 de spectatori este 

recordul de audienţă la un 

meci de tenis în sală din Ro-

mânia, stabilit în Sala Poliva-

lentă din Cluj-Napoca, la me-

ciul de Fed Cup dintre Româ-

nia şi Elveţia, din aprilie 2018.

6.879 de spectatori au fost 

prezenţi la meciul de dumi-

nică la care U-BT şi-a pre-

zentat lotul în faţa spectato-

rilor în nou branduita sală 

BTarena (Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca).

Meciul de gală dintre U-BT 

şi Panathinaikos Atena s-a 

terminat cu scorul de 72-79 

(17-19, 15-22, 17-22, 23-16).

Pe cine a pariat Ţiriac la Cluj?

Competiţia a reunit, în cele 

trei zile, ciclişti amatori 

şi profesionişti care au 

pedalat pe cele mai frumoa-

se şosele din zonele monta-

ne ale Clujului.

În urma ediţiilor din anii tre-

cuţi, alte 30 de biciclete au ajuns 

la copii care locuiesc în sate greu 

accesibile din Munţii Apuseni 

şi ajung cu greu la şcoală.

Liberty on Bike 2018 a adus 

la startul celor trei competiţii 

peste 130 de biciclişti amatori 

şi profesionişti, mai mulţi decât 

la ediţia precedentă.

Peste 50 de biciclişti din în-

treaga ţară au pedalat, sâmbă-

tă, pe cei 35 de kilometri ai 

Gentlemen’s Race, desfăşurată 

pe şoseaua de legătură Apahi-

da – Vâlcele fi ind o probă, aşa 

cum îi spune numele, de ele-

ganţă şi de respect între ciclişti 

şi participanţii la trafi c.

La fel de mulţi ciclişti au par-

ticipat şi în ultima zi, dumini-

că, la proba de anduranţă, un-

de au luat startul 7 echipe şi 13 

participanţi individuali la Gran 

Fondo Beliş, un traseu de 120 

de kilometri, cu pante de până 

la 20%, realizat cu scopul de a 

descoperi peisajele minunate 

din zona Beliş.

Sexul frumos a fost repre-

zentat de o echipă de fete ca-

re au dovedit că nu doar bă-

ieţii ştiu că pedaleze.

Dan Koblicska, reprezen-

tantul asociaţiei sportive 

Tura de Noapte, a declarat 

că acest eveniment este re-

alizat pentru a descoperi 

zone inedite şi că aşteap-

tă ca bicicletele să fie ofe-

rite copiilor.

„Prin cele trei competiţii 

din cadrul Liberty on Bike ne 

adresăm tuturor pasionaţilor 

de ciclism, fi e că merg cu bi-

cicleta la serviciu sau desco-

peră zone inedite ale ţării pe 

două roţi. Anul acesta am 

avut în total peste 130 de par-

ticipanţi, iar vremea a ţinut 

şi ea cu noi. Urmează să pre-

gătim bicicletele şi să le du-

cem copiilor în prima parte 

a lunii octombrie, cu spriji-

nul partenerilor de la CERT”, 

a declarat Dan Koblicska.

Liberty on Bike este o com-

petiţie care încurajează mersul 

cu bicicleta ca parte a unui stil 

de viaţă sănătos şi se desfăşoa-

ră anual, în luna septembrie, în-

cepând cu anul 2014, în acest 

an ajungând la ediţia a 5-a.

Tura de Noapte este un club 

de ciclism amator care organi-

zează şi participă la evenimen-

te şi ieşiri pe bicicletă în zona 

Clujului. Grupul promovează şi 

apreciază respectul în trafi c, in-

diferent de motorizare sau de 

numărul de roţi, şi încurajează 

un stil de viaţă sănătos.

Au pedalat în Munţii Apuseni 
pentru copiii din satele izolate
20 de copii din comunităţi izolate din Munţii Apuseni vor primi biciclete noi, cumpărate din donaţiile 
strânse în cadrul celei de-a cincea ediţii a evenimentului Liberty on Bike, organizat la sfârşitul săptămânii 
trecute de asociaţia sportivă Tura de Noapte și parteneri.

Liberty on Bike 2018 a adus la startul celor trei competiţii peste 130 de biciclişti amatori şi profesionişti, mai mulţi decât la ediţia precedentă

Federaţia Internaţională 

de Fotbal (FIFA) va rein-

stitui licenţa de agent de 

jucători şi va adopta prin-

cipiul limitării împrumu-

tului de jucători.

Propunerile au fost adop-

tate în cadrul unei reuniuni 

desfăşurate la Londra de „co-

misia partenerilor”, care re-

uneşte o serie de actori din 

lumea fotbalului, fi ind prezi-

dată de canadianul Victor 

Montagliani şi însărcinată de 

a de a propune măsuri care 

să reformeze piaţa transferu-

rilor, transmite AFP.

Comisia a „aprobat insti-

tuirea unui regulament al agen-

ţilor, instaurând o licenţă şi 

un examen”, potrivit unei sur-

se apropiate.

Din 2015, licenţele de agenţi 

de jucători nu mai existau, lă-

sând locul unui sistem interme-

diar de înregistrări.

Intermediar poate fi  orice per-

soana fi zică sau juridică dacă se 

înregistrează la FRF, înregistrarea 

fi ind valabilă timp de un an de 

zile şi reînnoită în luna ianuarie 

a fi ecărui an. Intermediarii per-

soane fi zice trebuie să dovedeas-

că că au o reputaţie impecabilă 

şi să aducă un cazier fi scal emis 

cu cel mult 15 zile înainte de a fi  

depusă cererea de înscriere, din 

care să reiasă că nu există con-

damnări pentru infracţiuni fi nan-

ciare sau săvârşite cu violenţa.

Totodată a fost adoptat şi 

principiul creării unei camere 

de compensaţie, girată de o ban-

că, ea putând fi  activă din 2020 

şi responsabilă cu colectarea şi 

vărsarea indemnizaţiilor de for-

mare către cluburile formatoa-

re la fi ecare transfer.

Limitarea împrumuturilor 

jucătorilor a fost aprobată, dar 

nu s-a decis nicio cifră, FIFA 

intenţionând să limiteze la ma-

ximum şase jucătorii împru-

mutaţi de fi ecare club.

Un alt principiu adoptat es-

te cel al extinderii contribuţiei 

de solidaritate la transferurile 

domestice ale fotbaliştilor stră-

ini. Această contribuţie este o 

sumă vărsată de clubul care 

achiziţionează jucătorul către 

cluburile care au contribuit la 

formarea fotbalistului.

Principiile adoptate luni ar 

urma să fi e supuse aprobării 

Consiliului FIFA la următoarea 

sa reunire, pe 25 şi 26 octom-

brie, la Kigali (Rwanda).

Comisia partenerilor primeş-

te propuneri din partea unei 

sub-comisii compuse din cinci 

persoane, un reprezentant al 

UEFA, unul din partea Asocia-

ţiei Cluburilor Europene (ECA), 

unul din partea FIFPro, sindica-

tul jucătorilor profesionişti, şi 

unul din partea Forumului mon-

dial al ligilor (WLF).

FIFA va reintroduce licenţa 
de agent de jucători
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I-au bătut pe toți
Sportivii secției de box a 
Universitatea Cluj au partici-
pat în zilele de 20 și 21 sep-
tembrie la „Cupa 
Municipiului Târgu Mureș”. 
Toți boxerii antrenați de 
Octavian Matiș s-au clasat pe 
primele două locuri pe podi-
um la competiția din Târgu 
Mureș. Locul I: Dorin Doghi 
(60 kg seniori), Alin Bodea 
(75 kg tineret), Samuel 
Șanta (49 kg tineret), Adrian 
Șanta (38 kg cadeți), Gabriel 
Gârbovan (32 kg cadeți); 
Locul II: Răzvan Doghi (81 
kg tineret), Antonio Șanta 
(60 kg tineret). Pentru 
pugiliștii universitari urmea-
ză la sfârșitul acestei săptă-
mâni o altă competiție ami-
cală. Duminică, 30 septem-
brie, va avea loc ediția a II-a 
a „Cupei Comunei Holod”, în 
județul Bihor.

Turda începe 
aventura 
handbalistică

Echipa de handbal masculin 
Potaissa Turda va întâlni CSM 
Reșiţa în primul tur al Cupei 
României la handbal masculin. 
Partida se va desfășura pe tere-
nul echipei din Reșiţa, la mijlo-
cului lunii octombrie. CSM 
Reșiţa evoluează în Divizia A, 
seria C, fi ind una dintre princi-
palele favorite la promovare în 
Liga Naţională, alături de CSM 
Vaslui (seria A). Ca urmare a 
tragerii la sorţi, CSM București 
este singura echipă din Liga 
Naţională care nu va evolua în 
primul tur, fi ind califi cată direct 
în faza optimilor de fi nală. 
Imediat după partida de la 
Reșiţa, Potaissa Turda va evo-
lua, în deplasare, împotriva 
formaţiei CSM București.

Gigu Grozav, curtat 
de ”U” Cluj
Gicu Grozav, fostul decar al na-
ţionalei, este cel mai curtat ju-
cător din fotbalul românesc. În 
tratative cu Dinamo și 
Hermannstadt, mijlocașul ofen-
siv ar putea ajunge în Liga 2. 
Ioan Ovidiu Sabău, managerul 
Universităţii, i-a făcut deja ofer-
ta și așteaptă răspunsul lui 
Grozav. Gicu Grozav a mai jucat 
pentru ”U” Cluj, în sezonul 
2011 – 2012, când echipa evo-
lua în Liga 1. Atacantul de 27 
de ani este intens curtat de 
Dinamo și e foarte aproape de 
a semna cu echipa din „Ștefan 
cel Mare”.

Pe scurt

Fotbalistul echipei CFR 

Cluj, Julio Baptista, a fost 

prezent, luni seară, 

la gala FIFA The Best, 

de la Londra, la care câş-

tigătorul trofeului pentru 

cel mai bun jucător a fost 

Luka Modric.

În timp ce jucătorii echi-

pei CFR Cluj se pregătesc 

pentru duelul din Cupă, de 

miercuri, contra Chindiei Târ-

govişte, Julio Baptista s-a 

afl at la Londra, la gala The 

Best. Fost jucător la Real Ma-

drid, Arsenal, AS Roma sau 

Sevilla, Julio Baptista, care 

este plătit cu 40 de mii de 

euro pe lună de către CFR 

Cluj, a evoluat în doar două 

partide pentru echipa din 

Gruia, în care a bifat doar 

42 de minute.

Fotbalistul CFR-ului Julio 

Baptista a fost invitat de onoa-

re la Gala FIFA „The Best”, 

eveniment unde croatul Luka 

Modric a fost desemnat cel mai 

bun fotbalist al planetei în 

2018. Jucătorul „feroviar” chiar 

s-a fotografi at alături de câşti-

gător şi l-a felicitat pentru pre-

miul obţinut.

Mijlocaşul Luka Modric, 

câştigător al Ligii Campioni-

lor cu Real Madrid şi vicecam-

pion mondial cu naţionala 

Croaţiei, a fost votat cel mai 

bun fotbalist al anului, luni 

seara, în cadrul Galei Premi-

ilor „The Best”, organizată la 

Londra de Federaţia Interna-

ţională de Fotbal (FIFA).

Cristiano Ronaldo câşti-

gase Premiul „The Best” la 

primele sale două ediţii, în 

2016 şi 2017.

De ce a ajuns Julio Baptista 
la Gala FIFA „The Best”

Cel mai bun fotbalist al anului: Luka Modric
Cea mai bună jucătoare a lumii: Marta Vieira da Silva
Cel mai bun 11 din 2018: David de Gea (Manchester United) – 
Dani Alves (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real 
Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) – 
Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea) – Eden 
Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe 
(Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/
Juventus)
Premiul Fair Play: Lennart Thy
Premiul Fanii anului: suporterilor din Peru care au însoţit echipa 
naţională la Cupa Mondială
Premiul Portarul anului: Thibaut Courtois
Premiul Antrenorul anului: Didier Deschamps.
Premiul Puskas: Mohamed Salah
Premiul Antrenorul anului în fotbalul feminin: Reynald Pedros

Câștigătorii premiilor „The Best”

Alergătorii au străbătut 

satele Răchiţele, Dealu Botii, 

Beliş, Mărişel şi Răcătău, 

după lăsarea întunericului. 

Ultimul „hop” înainte 

de fi nish-ul din Staţiunea 

Muntele Băişorii a fost 

Muntele Mare (1.826m).

Apuseni Ultra Race este sin-

gura cursă de 100 de mile din 

România. 29 de sportivi au 

participat la cea mai difi cilă 

cursă de ultramaraton din Ro-

mânia, numărul participanţi-

lor la această probă dublân-

du-se faţă de anul trecut.

Participanţii care au concu-

rat la cursele de 100 km (17 par-

ticipanţi) şi 40 km (15 partici-

panţi) au luat startul sâmbătă, 

astfel încât pe ultimii kilometri 

concurenţii de la toate cele trei 

probe s-au intersectat. Traseul 

a străbătut zona Munţilor Apu-

seni, o zonă cu multe provocări 

pe timpul zilei, dar mai ales pe 

timpul nopţii.

Concurenţii de la proba de 

170 km au avut de parcurs un 

traseu care a traversat cele trei 

vârfuri ale Munţilor Apuseni: 

Vârful Bihor (1.849 m), zona Pa-

diş, vârful Vlădeasa (1.836 m).v

Balint Bartha, câştigătorul 

cursei de 170 km a ajuns la li-

nia de fi nal după 25 h şi 35 de 

minute. Acesta a fost impresio-

nat de traseul competiţiei.

„Traseul a fost foarte fru-

mos. Nu am avut ocazia pâ-

nă acum să cunosc îndeaproa-

pe zona Munţilor Apuseni, 

dar acum am reuşit să cutre-

ier cam toate zonele impor-

tante. Mi-a plăcut foarte mult. 

Noaptea a fost de departe cea 

mai mare provocare. Am fost 

debusolat, dar până la urmă 

am reuşit să îmi adun puteri-

le şi să merg mai departe. Pâ-

nă la această competiţie, cel 

mai mult am alergat 115 km. 

Am simţit această diferenţă 

după 140 km, dar a meritat”, 

a declarat Balint Bartha la fi -

nalul competiţiei.

Balint Bartha, câştigătorul 

cursei, a avut parte de o surpri-

ză în acest sens, întrucât un câi-

ne sprinten i-a furat de îndată 

plăcinta primită în dar. Se pare 

însă că acest lucru i-a purtat no-

roc, întrucât a ajuns pe prima 

poziţie a clasamentului, folo-

sind timpul alocat plăcintei, pen-

tru a înainta în cadrul cursei.

Balint Bartha, câştigătorul 
ultramaratonului Apuseni: „Noaptea 
a fost cea mai mare provocare”
Două zile și două nopți, cu suișuri și coborâșuri, au petrecut participanții prezenți la Apuseni 
Ultra Race 2018 în cadrul celor trei probe de concurs: 170km, 100km, respectiv 40km.

Balint Bartha, câştigătorul cursei de 170 km a ajuns la linia de fi nal după 25 h şi 35 de minute

Categoria Open: Balint 
Bartha

Categoria 18-39 ani: Balint 
Bartha

Categoria 40+: Lorant Bitto

Categoria Feminin: Mihaela 
Cehreni

-

Câștigătorii probei de 100 
km

Categoria Open: Gheorghe 
Codrea

Categoria 18-39 ani: Ianco 
Slovak

Categoria 40+: Gheorghe 
Codrea

Categoria Feminin: Ecaterina 
Ciobanu

-

Câștigătorii probei de 40 km

Categoria Open: Adrian 
Dorin Curta

Categoria Masculin: Adrian 
Dorin Curta

Categoria Feminin: Valeria 
Rusu

Câștigătorii 
probei de 170 km

Primul tur al Cupei 

României la baschet femi-

nin, sezonul 2018-2019, va 

avea loc azi, 26 septem-

brie, unde se vor afl a 13 

echipe la start.

Echipa ACS Sepsi Sic Sfân-

tu Gheorghe (participantă 

în competiţia Eurocup Wo-

men) este calificată direct 

în turul II.

În turul inaugural sunt pro-

gramate şase partide, siste-

mul fi ind tur-retur. Echipa de 

baschet feminin a Universi-

tăţii Cluj joacă azi cu Phoe-

nix Constanţa, de la ora 14:00, 

în Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, iar returul este pro-

gramat pe 29 septembrie la 

Constanţa la aceeaşi oră. Aces-

ta este primul meci ofi cial din 

acest sezon pentru baschet-

balistele universitare.

Echipele învingătoare din 

primul tur vor accede în fa-

za următoare a Cupei Ro-

mâniei, alături de o echipă 

lucky-looser şi de ACS Sep-

si Sic Sfântu Gheorghe, iar 

partidele sunt programate 

în 27 februarie şi 06 martie 

2019 şi vor fi stabilite prin 

tragere la sorţi.

Final Four-ul va avea loc 

în perioada 30-31 martie 

2019: cele patru învingă-

toare din turul II vor juca 

în prima zi a „Final Four” 

cele două jocuri conform 

tragerii la sorţi, iar în a do-

ua zi se va juca doar fina-

la între echipele câştigă-

toare din prima zi.

Începe sezonul 
baschetbalistic pentru 
fetele de la ”U” Cluj

Universitatea Cluj – CS Phoenix Constanta

Universitatea Oradea – KSE Târgu Secuiesc

CSM Alexandria – Agronomia București

CSM Târgoviște – CSM Târgu Mureș

ICIM Arad – Olimpia Brașov

CSM Satu Mare – Rapid București

Programul Cupei României:
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