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Meleşcanu îl dă în judecată pe Tăriceanu 
pentru că l-a dat afară din partid

IT&C

Fost angajat Google: „Roboții ucigași” 
ar putea porni un război

Preşedintele Senatului, Teo-
dor Meleşcanu, a declarat că va 
depune, în cursul zilei de luni, 
acţiunea în justiţie privind ex-
cluderea sa din ALDE.

Liderul ALDE, Călin Popes-
cu-Tăriceanu, a anunţat miercuri, 
în plenul Senatului, că Teodor 
Meleşcanu nu mai este membru 
al acestui partid, grupul senato-
rial se desfi inţează şi „se confi -
gurează” un grup mixt.

Meleşcanu a anunţat joi că îşi 
va „căuta dreptatea în justiţie” 
pentru excluderea din ALDE, con-
siderând că această decizie este 
neconstituţională şi ilegală.

„Din păcate, s-a adoptat o de-
cizie de excludere a mea din AL-
DE care este perfect ilegală şi ca-
re de fapt nici nu există. Nu a fost 
pe ordinea de zi, nu a apărut ni-
ciun document, a fost o chestiu-

ne care doar s-a citit în şedinţă. 
Deci, din punctul meu de vede-
re, ea este inaplicabilă, este anti-
constituţională, contravine regu-
lamentului privind drepturile par-
lamentarilor şi din această cauză 
mi-a rămas o singură modalita-
te, de a-mi căuta dreptatea în jus-
tiţie. Şi voi face”, a declarat Me-
leşcanu la Parlament.

El a precizat că va solicita 
dezbaterea dosarului în instan-
ţă după o şedinţă a Delegaţiei 
Permanente a ALDE.

„Vom ajunge până la urmă la 
o decizie la nivel de instanţă (...). 
A fost o comunicare neînsoţită 
de niciun fel de alte documente 
sau explicaţii care să dovedeas-
că pertinenţa acestei decizii. (...) 
Se aşteaptă documentele că a 
fost legală o asemenea decizie”, 
a spus Meleşcanu.

O nouă generaţie de arme au-
tonome sau „roboţi ucigaşi” ar 
putea porni accidental un răz-
boi sau cauza atrocităţi în ma-
să, avertizează un fost inginer 
software de la Google.

Laura Nolan a demisionat de 
la Google anul trecut, după ce a 
fost trimisă să lucreze la un pro-
iect care avea ca scop îmbunătăţi-
rea tehnologiei dronelor armatei 
SUA. Acum, ea cere ca toate ar-
mele cu inteligenţă artifi cială şi fă-
ră operator uman să fi e interzise.

Spre deosebire de dronele mi-
litare, care sunt controlate de 
personal specializat de la mii de 
kilometri distanţă, roboţii ar pu-
tea face lucruri grave "pentru ca-
re nu au fost programaţi”.

„Probabilitatea unui dezastru 
este direct proporţională cu nu-
mărul acestor maşini afl ate în 

acelaşi loc la un anumit moment. 
Pot apărea atrocităţi şi crime, 
chiar şi pe timp de război, în 
special dacă sunt trimise în ace-
laşi loc sute de mii de astfel de 
roboţi”, a spus Laura Nolan.

Google a recrutat-o pe No-
lan pentru Proiectul Maven în 
2017, după ce fusese angajată 
anterior la companie alţi patru 
ani şi devenise unul dintre cei 
mai buni ingineri software din 
Irland ai companiei.

„S-ar putea produce acciden-
te la scară largă pentru că aceş-
ti roboţi vor începe să se com-
porte în moduri neprogramate 
anterior. De aceea aceste siste-
me avansate de armament ar tre-
bui să fi e controlate de oameni, 
altfel ar trebui interzise pentru 
că sunt prea imprevizibile şi pe-
rioculoase”, a mai spus Nolan.

Se transformă strada Regele Ferdinand în pietonală?
Săptămâna trecută, arheologii au scos la lumină prima poartă de intrare în Clujul medieval. Pagina 3
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Afacere de la zero 
pentru 3 clujeni
„Coacerea“ ideii a durat trei luni şi a costat 

4.000€, astfel că în luna martie au deschis 

un centru sportiv. Pagina 9
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Bandă pentru autobuze 
pe Calea Turzii?
După Florești - Mărăști, primarul Emil Boc 

vrea să introducă bandă dedicată din Zo-

rilor până în centru. Pagina 4
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Bătaie pe locurile UBB
Peste 2.400 de absolvenți de liceu și-au 

depus dosarele în sesiunea de toamnă la 

Universitatea Babeș-Bolyai. Pagina 6

Când vine vorba de consum de droguri, Clujul are un „record” trist: vârsta de la care încep tentațiile este de 11-12 ani . 
Marijuana şi etnobotanicele sunt preferatele consumatorilor. Autorităţile se mândresc că orașul nu prea are 
consumatori de heroină. Pagina 2

Boc în război cu șoferii. 
„Rămân fără permis!”
Edilul clujului a anunțat că toți șoferii care vor fi prinși circulând pe benzile dedicate autobuzelor vor rămâne fără 
carnet de conducerea. La fel vor păți și tinerii care se întrec pe străzile din centrul orașului. Pagina 5

Consumatori de droguri la 10 ani 
și dealeri care abia își fac buletin
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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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Razie a poliţiştilor clujeni 
pe Lacul Tarniţa
Timp de două zile, poliţiștii clujeni au efec-
tuat o serie de acţiuni pe Lacul Tarniţa din 
judeţul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, în perioada 
14-15 septembrie, poliţiștii clujeni, în cola-
borare cu poliţiștii din Florești și cei din 
Secţia de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca, 
cu sprijinul inspectorilor din cadrul 
Administraţiei Bazinale de Apă Someș-Tisa, 
comisari din cadrul Gărzii Naţionale de 
Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj, ingi-
neri din cadrul Hidroelectrica Cluj și lucrători 
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Cluj au acţionat pe Lacul Tarniţa în 
vederea prevenirii și combaterii activităţilor 
ilicite în domeniul transportului naval, sil-
vic, pescuit și acvacultură și protecţia me-
diului. “În cadrul activităţilor desfășurate au 
fost verifi cate 6 ambarcaţiuni și au fost legi-
timate 17 persoane. De asemenea, au fost 
întocmite 9 note de constatare în conformi-
tate Legea apelor, respectiv pentru executa-
rea sau punerea în funcţiune de lucrări con-
struite pe ape sau care au legătură cu ape-
le, precum și modifi carea sau extinderea 
acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără res-
pectarea avizului ori a autorizaţiei de gos-
podărire a apelor, transmit poliţiștii clu-
jeni”, transmite IPJ Cluj.

Atenţie la euro! Bancnote 
false puse în circulaţie la Cluj
Doi clujeni sunt suspectaţi de falsifi carea și 
punerea în circulaţie de bancnote euro con-
trafăcute, motiv pentru care una a fost 
arestată preventiv, iar cealaltă a fost pusă 
în arest la domiciliu. "Poliţiștii din cadrul 
Brigăzii de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Târgu Mureș, cu sprijinul 
Ofi ciului Naţional Central pentru combate-
rea falsului de monedă și sub supraveghe-
rea procurorului din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Târgu Mureș au efec-
tuat 3 percheziţii domiciliare în judeţul Cluj, 
la persoane bănuite de comiterea infracţiu-
nilor de falsifi care de monedă, punerea în 
circulaţie de monedă falsă și înșelăciune. 
(...) În fapt, în perioada mai – septembrie 
2019, două persoane de pe raza judeţului 
Cluj ar fi  falsifi cat bancnote din cupiură a 
50, respectiv 100 de euro, pe care ulterior 
le-ar fi  pus în circulaţie pe raza mai multor 
judeţe. În urma percheziţiilor, au fost desco-
perite și ridicate o unitate de calcul, impri-
mante, medii de stocare, mai multe banc-
note contrafăcute de 50 și 100 de euro, 
precum și alte înscrisuri despre care există 
suspiciunea de a fi  contrafăcute", se arată 
într-un comunicat transmis, luni, de IPJ 
Mureș. Cele două persoane au fost arestate 

preventiv, iar ulterior faţă de una dintre ele 
s-a dispus măsura arestării preventive pen-
tru 30 de zile, în timp ce împotriva celeilalte 
persoane s-a dispus măsura arestului la do-
miciliu pentru 30 de zile.

Accident grav într-un sat 
din judeţul Cluj
Un accident grav de circulaţie a avut loc în 
noaptea de duminică spre luni într-o comu-
nă din Cluj. “Două autospeciale cu modul 
de descarcerare și două echipaje SMURD au 
intervenit pentru a descarcera un bărbat ră-
mas blocat într-un autoturism, ca urmare a 
unui accident rutier care a avut loc pe raza 
localităţii Valea Caldă, comuna Cătina, în 
jurul orei 02.30. Pompierii sosiţi la locul 
evenimentului au găsit două autoturisme 
avariate și șoferul unuia dintre acestea ră-
mas blocat în habitaclul contorsionat, con-
știent, dar în stare gravă, ca urmare a trau-
matismelor suferite la membrele inferioa-
re", transmite ISU Cluj. Bărbatul de 27 de 
ani a fost extras de către pompieri și echi-
pajele medicale, utilizând echipamentele 
speciale, după care a fost transportat la u-
nitatea de primiri urgenţe.

Pe scurt

Când vine vorba de consum 

de droguri Clujul are 

un debut în jurul vârstei 

de 11-12 ani. Marijuana 

şi etnobotanicele sunt pre-

feratele consumatorilor. 

Autorităţile se mândresc 

că oraşul nu prea are con-

sumatori de heroină, arată 

datele Centrului 

de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Cluj.

Principalele droguri folosite 

sunt în continuare marijuana 

şi SNPP-urile (etnobotanicele). 

Cu toate că cele 7 magazine de 

etnobotanice din Cluj-Napoca 

au fost închise în 1 decembrie 

2010, fenomenul nu a fost oprit 

ci s-a mutat pe internet.

Directorul executiv al Cen-

trului Internaţional Antidrog (CI-

ADO), Gigel Lazăr, a declarat, 

luni, ca la nivel naţional se ob-

servă o tendinţă de scădere a 

vârstei tinerilor consumatori de 

droguri, fi ind în tratament co-

pii de 10 ani. În privinţa deale-

rilor, vârsta a scăzut la 14 ani.

„Dacă discutăm de consu-

matori, discutăm de consu-

matori la vârsta de 10 ani. 

Dacă discutăm de dealeri, de-

ja discutăm de 14 ani. Lucru-

rile au o evoluţie fabuloasă, 

(copiii – n.r.) provin din fa-

milii care au consumatori şi 

din familii în care sunt dea-

leri”, a completat acesta.

Gigel Lazăr a precizat că 

o tendinţă ascendentă poate 

fi  sesizată şi în cazul numă-

rului de liceeni consumato-

rilor de droguri.

„La nivelul de prevalenţă 

existent astăzi în România, pu-

tem discuta de consumatori ti-

neri, aproape în toate liceele 

din România pentru că s-a ex-

tins consumul de droguri. Nu 

consumă aceşti tineri în licee, 

dar scăzând prevalenţa ca şi 

vârstă, avem certitudinea că 

avem consumatori ocazionali, 

în scop recreaţional, cam în 

toate segmentele din clasele 

IX- XII, deşi, conform statisti-

cilor agenţiei, există consuma-

tori şi de 10 ani”, menţionea-

ză directorul executiv CIADO.

Gigel mai spune că se ob-

servă şi o creştere a consu-

mului experimental de dro-

guri ilicite în general, iar în 

privinţa studenţilor, a fost 

atins procentul de 21%.

„Comparând rezultatele 

ultimelor două cercetări, din 

2013 şi 2016, se observă o 

creştere a consumului expe-

rimental de droguri ilicite de 

la 6,6% la 7,6% pe segmen-

tul de vârstă 14-64 de ani, 

dar şi a consumului la po-

pulaţia de 16 ani de la 5%, 

la 10%, iar referitor la stu-

denţi deja atingem 21% con-

sum ocazional de droguri”, 

a completat acesta.

Gigel Lazăr a precizat fap-

tul că 7% prevalenţă de-a lun-

gul vieţii, pe segmentul 14-64 

de ani, înseamnă peste 650 

de mii de consumatori de dro-

guri ocazionali în ţara noas-

tră, calculul CIADO fi ind re-

alizat plecându-se de la prin-

cipiul de a elimina cei 4 mi-

lioane de români plecaţi.

„Ne sperie faptul că într-o 

perioadă foarte scurtă am 

ajuns la această cifră. Altce-

va ce ne îngrijorează e fap-

tul că, dacă din cei 650 de 

mii, 10% vor deveni depen-

denţi, gândiţi-vă că în acest 

moment avem liste în aştep-

tare pentru cei care sunt sub 

tratament. Oare vom avea 

noi, statul român, toată re-

sursa logistică necesară, re-

sursa oamenilor califi caţi, re-

sursa fi nanciară să suportăm 

tratamente?”, a completat di-

rectorul executiv CIADO.

Preşedintele FNAP-I.P Bu-

cureşti, Eugen Ilea, a declarat 

că problema consumului de 

droguri reprezintă principalul 

punct de interes al părinţilor.

„În urmă cu ceva timp am 

făcut un sondaj printre mem-

brii federaţiei, ca să vedem 

care ar fi  domenile de interes 

în rândul părinţilor. În pro-

porţie de 80%, răspunsul a 

fost consumul de droguri, 

avem o problemă, suntem în-

grijoraţi. Suntem îngrijoraţi în 

primul rând, pentru că a scă-

zut foarte mult vârsta consu-

matorului, ceea ce pentru noi 

este un foarte mare semn de 

întrebare”, spune Eugen Ilea.

Consumatori la 10 ani 
şi dealeri fără buletine
Judeţul Cluj este pe locul 2 în ţară după Bucureşti la numărul dosarelor 
care au ca obiect infracţiuni de trafic şi deţinere de droguri
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Ungaria a lansat licitaţia 

pentru electrifi carea 

şi reabilitarea a 55 km 

ai liniei de cale ferată 

ce leagă Oradea 

de Budapesta. Dintre cele 

cinci linii transfrontaliere 

dintre cele două ţări, 

doar una este electrifi ca-

tă. Ungaria a modernizat 

mult reţeaua feroviară 

în ultimii ani, fi ind porţi-

uni importante cu viteze 

de peste 100 km/h. Pe de 

altă parte, la noi, electrifi -

carea liniei Cluj – Oradea 

este în discuţii de ani 

buni, dar va mai dura.

Între Budapesta şi Oradea 

sunt 247 km, iar ungurii vor 

electrifca şi moderniza 55 

km, între Püspökladány şi 

Biharkeresztes (localitate si-

tuată la 13 km de Episcopia 

Bihor), scrie Rail Journal.

Companiile care vor să 

participe la licitaţie trebuie 

să depună până pe 15 oc-

tombrie documentele, iar 

proiectul finanţat cu fonduri 

europene trebuie terminat 

în 36 de ore de la semnarea 

contractului.

Linia va permite viteze de 

160 km/h. În prezent cei 55 

km dintre Püspökladány şi 

Biharkeresztes sunt parcurşi 

între 56 şi 62 de minute.

Între Oradea şi Budapesta 

sunt 247 km şi trei trenuri di-

recte pe zi, cel mai rapid fă-

când 4 ore şi 45 de minute. 

Cea mai rapidă porţiune este 

Budapesta – Szolnok, unde 

cei 100 km sunt parcurşi de 

trenurile IC în 74 de minute.

Ungaria a modernizat toa-

te liniile importante ce lea-

gă Budapesta de ţările veci-

ne, iar cel mai aglomerat 

tronson este cel vest-est 

Hegyeshalom – Lökösháza 

(de la graniţa austriacă la 

cea cu România).

Praf în ochi!

Deşi au crescut sumele 

alocate de Guvern pentru 

întreţinerea infrastructurii 

feroviare publice, de la 1,04 

miliarde de lei în 2018, la 

1,41 miliarde de lei, potri-

vit Bugetului pe anul 2019, 

multe proiecte feroviare „se 

bucură” de sume infime lu-

ând în considerare valoa-

rea investiţiilor.

Astfel, bugetul propus de 

Ministerul Transporturilor în 

vederea proiectului de elec-

trifi care a liniei de cale fera-

tă între Cluj-Napoca şi Epi-

scopia Bihor este cu mult 

mai mic decât ar fi  necesar.

„Bugetul ministerului in-

clude în acest sens (Fondul 

European Dezvoltare Regio-

nală) 684.000 de lei pentru 

electrifi carea Cluj-Napoca – 

Oradea – Episcopia Bihor, 

sumă mică raportat la valoa-

rea totală necesară a acestui 

proiect, de 10 milioane de 

lei”, se arată într-o analiză 

realizată de Club Feroviar.

Reprezentanţii Club Fero-

viar acuză Guvernul de rea-in-

tenţie, punctând faptul că, în 

spatele multor rectifi cări bu-

getare ce se preconizează, se 

ascund anumite interese.

„Bugetul urmează să su-

fere inevitabil mai multe rec-

tificări în acest an, ca în anii 

precedenţi însă, chiar şi aşa, 

repartizarea banilor între di-

feritele componente dezvă-

luie intenţiile. Stratagema 

Finanţelor este aceeaşi an 

de an. Se dă un buget ma-

re la Ministerul Transportu-

rilor, se închid gurile tutu-

ror că s-au alocat ca la ni-

meni alţii pentru acest sec-

tor, iar la prima rectificare 

le iau cam 30-40% din bani 

şi-i duc la pensii şi salarii 

bugetare. În noiembrie mai 

iau 10-20% şi anul sfârşeş-

te mult mai modest decât a 

început”, acuză Guvernul 

cei de la Club Feroviar.

Linia ferată, blocată 
la studiul de fezabilitate

În 2016, CFR SA aloca su-

ma de 8,35 milioane de lei, 

fără TVA, pentru reactualiza-

rea studiului de fezabilitate 

privind electrifi carea şi rea-

bilitarea liniei de cale ferată 

Cluj – Oradea – Episcopia Bi-

hor, potrivit unui anunţ de 

participare postat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce (SEAP). Anul trecut, con-

ducerea Căilor Ferate Româ-

ne s-a hotărât să revină la 

ideea realizării studiului de 

fezabilitate pentru moderni-

zarea tronsonului de circa 

152 km. Realizarea conexiu-

nii cu tronsoanele Coridoru-

lui IV Pan-european, prelua-

rea parţială a trafi cului din-

spre şi spre vestul Europei, 

dar şi asigurarea circulaţiei 

trenurilor cu până la 120 km/h 

erau ambiţiile care sunau bi-

ne, cel puţin pe hârtie.

Costurile pentru linia fe-

rată Cluj-Napoca – Episco-

pia Bihorului se ridicau la 

circa un miliard de euro, din 

care 228 milioane de euro 

urmau să meargă pentru 

electrificarea liniei, în timp 

ce 643 milioane de euro erau 

vizaţi pentru modernizarea, 

respectiv dublarea liniei fe-

rate. Cu toate acestea, în ur-

ma unor întâlniri cu repre-

zentanţii Comisiei Europe-

ne, compania de stat CFR 

SA a dat-o la întors, hotă-

rând să revizuiască studiul 

de fezabilitate pentru elec-

trificarea tronsonului. Rea-

bilitarea la viteza de proiec-

tare a liniei avea ca perioa-

dă de implementare inter-

valul 2021-2030.

Ungaria a lansat licitaţia pentru electrificarea a 55 km de cale ferată. 
Linia de tren dintre Cluj și Oradea mai aşteaptă.

Arheologul Sorin Cociş 

din cadrul Institutului 

de Arheologie şi Istoria 

Arte Cluj a declarat 

că descoperirile nu vor 

întârzia şantierul de pe 

strada Regele Ferdinand.

„Suprafaţa pe care noi des-

făşurăm această activitate es-

te de 70 mp. Constructorul 

are pe alte segmente ale dru-

mului sufi cient de lucru, în 

diferite etape. Astfel noi pu-

tem merge în ritm cu el. Aşa 

va fi  şi pe cealaltă parte: vom 

cere decaparea exact în zo-

na aceasta, iar până ei deca-

pează restul, dacă vor asigu-

ra în continuare mână de lu-

cru şi maşini, noi nu vom 

întârzia lucrările, pentru că 

ei nu pot să lucreze atât de 

rapid pe toată porţiunea. Prin 

cei 70 mp pe care noi lucrăm 

nu deranjăm, deci termene-

le pot fi  respectate”, a decla-

rat Sorin Cociş, arheolog de 

epocă romană – responsabil 

de şantier.

Cociş spune că acest turn 

este cel mai important al 

oraşului.

„La început, datorită adân-

cimii iniţiale de 70 cm, se fa-

ce o supraveghere arheolo-

gică. Aici am avut şansa ca 

la -20 cm să găsim primele 

ruine. Este vorba despre tur-

nul de nord al oraşului me-

dieval, care a fost nivelat la 

1873, lucru pe care îl cunoş-

team din izvoare. Acest turn 

a fost construit în sec. XV. 

Este turnul cel mai impor-

tant al oraşului, pe artera cea 

mai veche şi cea mai impor-

tantă a Clujului Medieval. 

Cercetarea acestui turn a 

adus alte elemente, pe care 

le bănuiam, dar nu puteau 

fi  demonstrate, respectiv că 

sub fundaţia turnului medi-

eval se afl ă zidul, poarta sau 

chiar un turn roman. Ulti-

mele două rânduri de pietre 

arată clar că este de vorba 

de o construcţie romană”, a 

adăugat reprezentatul Insti-

tutului de Arheologie şi Is-

toria Artei Cluj-Napoca.

Întrebat dacă există inten-

ţia de conservare a săpăturii, 

Sorin Cociş a răspuns: „Să 

închizi această stradă şi să o 

faci pietonală este imposibil. 

Atunci, noi ne-am gândit la 

conservare primară: un strat 

de geotextil, peste ziduri, ur-

mat de un strat de nisip, un 

strat de pietriş, pe urmă vi-

ne criblura şi asfaltul. Vom 

marca pe asfalt zidul roman, 

de asemenea turnul medie-

val cu asfalt de altă culoare, 

iar pe cele două clădiri veci-

ne am dori să punem câte o 

tablă de bronz cu reconstitu-

irea turnului roman”.

PRIMA POARTĂ DE INTRARE ÎN CLUJUL MEDIEVAL

Se transformă strada Ferdinand în pietonală?
Săptămâna trecută arheologii au scos la lumină prima poartă de intrare în Clujul medieval

Arheologul Sorin Cociş a declarat că descoperirile nu vor întârzia şantierul de pe strada Regele Ferdinand.

Cea mai veche stradă a Clujului este strada Turnului Porţii 
Podului, actuala Regele Ferdinand, fi ind atestată documen-
tar în anul 1362. Acest lucru este confi rmat de faptul că în 
faţa Poștei a fost găsit chiar Turnul Porţii Podului, locul pe 
unde se intra în orașul fortifi cat.

Astfel de turnuri mai erau în vechiul Cluj , în jurul anilor 
1400 – 1500, dar cel de lângă actuala Poștă era cel mai im-
portant.

„Este unul dintre singurele turnuri, dintre puţinele turnuri 
de poartă. Pe aici se făcea accesul înspre oraș și dinspre 
oraș. Am avut patru iniţial, ulterior ele s-au multiplicat, dar 
acesta este singurul pe care avem șansa să îl documentăm 
arheologic, concret și direct. Știm aproximativ unde au fost 
și celelalte, dar din păcate nu am avut șansa vedem cum au 
arătat, care a fost dimensiunea și structura lor. Aici, oportu-
nitatea a făcut să găsim latura lui de vest, o latură foarte 
lungă, de peste 12 metri lungime, ceea ce înseamnă că era 
un turn deosebit de important. Turnul era important pentru 
că avem Someșul aici. Automat artera care ieșea din oraș 
trebuia să treacă peste Someș. Știm sigur că exista un pod 
aici, care funcţiona din veacul al cincisprezecelea, dacă nu 
mai devreme, dar știm să avem primul pod de piatră al 
Clujului, din secolul al șaisprezecelea. Acest pod din piatră 
este marcat chiar pe clădirea de pe colţul canalului morii, 
care amintește de funcţionarea unui pod de piatră în anul 
1580. Strada cea mai veche medievală a Clujului, atestată, 
este așa numită strada Turnului Porţii Podului, la 1362 apa-
re în documente. Practic, noi am găsit capătul celei mai 
vechi străzi a Clujului, ceea ce este extrem de important 
pentru un oraș să fi e mândru de cea mai veche stradă care 
există acolo”, a explicat Cosmin Rusu, profesor la 
Universitatea Babeș Bolyai.

Cu ocazia săpăturilor de pe Regele Ferdinand au fost găsite 
și artefacte. ”Avem informaţii despre viaţa clujenilor de zi cu 
zi din Evul Mediu. Avem piese de inventar de mobilier. 
Avem o cahlă, o teracotă mediavală, datată în jur de 1500, 
care s-a păstrat și spune o fabulă, fabula lupului sau a vulpii 
care predică sau vorbește gâștelor, pentru a le face neaten-
te și pentru a le prinde mai ușor. Am găsit piese de arma-
ment, catarame, vârfuri de săgeţi, pipe turcești. Sunt infor-
maţii importante”, a mai spus arhelogul clujean. 

Cea mai veche stradă din Cluj-Napoca
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În data de 22 septembrie, 

clujenii vor putea sărbă-

tori, împreună cu familia 

Bánffy, apariţia în limba 

română a Trilogiei 

Transilvane de Miklós 

Bánffy. Alături de prezen-

tarea trilogiei, organizato-

rii îi aşteaptă pe cei inte-

resaţi cu programe pentru 

copii şi vizite ghidate.

Fundaţia Transilvania Trust 

organizează o nouă ediţie a 

zilelor porţilor deschise, de-

dicată lui Miklós Bánffy. El a 

fost ultimul locuitor al caste-

lului, aici a terminat romanul 

în 1940, şi tot din acest loc 

s-a inspirat, loc care poate fi  

recunoscut cu uşurinţă citind 

romanul. Publicată de mai 

multe ori în limba maghiară 

şi tradusă în mai multe limbi, 

Trilogia Transilvană a devenit 

parte a literaturii universale.

În data de 22 septembrie, 

la ora 17:00, va avea loc pre-

zentarea traducerii române, 

la care participă traducăto-

rul Marius Tabacu, Lucian 

Nastasă-Kovács, autorul stu-

diului introductiv, manage-

rul Muzeului de Artă din 

Cluj, Kósa András László, 

îngrijitorul ediţiei în limba 

română, directorul Institu-

tului Maghiar din Bucureşti, 

Krizbai Béla, vicepreşedin-

tele Institutului Cultural Ro-

mân, Mile Lajos, consulul 

general al Ungariei la Cluj 

şi membri familiei Bánffy.

„Este un moment deosebit 

şi mult aşteptat de noi şi cu 

această ocazie vă invităm să 

citiţi acest roman, care evocă 

atât lumea aristocraţiei, cât şi 

istoria Transilvaniei de la în-

ceputul secolului XX. Cartea 

va putea fi  achiziţionată în ca-

feneaua din incinta castelu-

lui. Cei mici pot viziona în 

fosta capelă spectacolele Tea-

trului de păpuşi Puck”, trans-

mite Transylvania Trust.

La ora 12:00 începe “Că-

lătoria în lumea poveşti-

lor”, în limba română, iar 

de la ora 13:00 spectacolul 

“Sărmanul Djoni şi Arni-

ca”, în limba maghiară. La 

ora 14:00 curioşii sunt aş-

teptaţi în atelierul de mu-

zică clasică a Asociaţiei In-

struMentor, unde vor pu-

tea încerca diferite instru-

mente cu arcuş (vioara, vi-

ola, violoncelul), instru-

mente de suflat de lemn şi 

alamă, dar şi câteva vari-

ante ale chitarei clasice. Vor 

avea loc şi vizite ghidate 

pentru adulţi în limba ro-

mână (15:00) şi maghiară 

(16:00). Programul se va 

încheia cu o recepţie.

Ziua Porţilor Deschise la Castelul Bánffy din Bonțida

După Floreşti – Mărăşti, 

primarul Emil Boc vrea 

să introducă benzile dedi-

cate mijloacelor de trans-

port în comun din Zorilor 

până în centrul oraşului.

„Este în analiză această 

bandă. Este prioritatea doi, 

după axa est-vest. Dar aten-

ţie, nu numai pe Observator. 

Intenţia este să avem o ban-

dă inclusiv pe Calea Turzii, 

pe interval orar. Degeaba faci 

pe 2 km şi te-ai blocat pe 

Turzii. Nu faci nimic. Gân-

dim pe toată axa Zorilor, pâ-

nă în centru. Să ai coborâ-

rea Turzii, pe interval, pen-

tru autobuze. Nu vom juca 

doar cu jumătăţi de măsură, 

că atunci nu poţi să încura-

jezi şi să aibă oamenii încre-

dere în transportul public”, 

a explicat edilul Emil Boc.

Primarul Emil Boc propu-

ne implementarea benzilor 

dedicate pentru mijloacele de 

transport în comun dincolo 

de limitele oraşului, până în 

Floreşti. Dacă se va imple-

menta, banda ar urma să se 

termine în Mărăşti şi va func-

ţiona pe intervale orare. Re-

amintim că în prezent, patru 

benzi şi o aşa zisă mini-cen-

tură nu sunt sufi ciente pen-

tru descongestionarea trafi -

cului între Cluj şi Floreşti.

„Mandatul specialiştilor 

este să testeze, în această 

perioadă de toamnă, virtu-

al deocamdată, înainte de 

a implementa ca proiect pi-

lot, un transport public, pe 

interval orar, din Floreşti 

până la podul Ira. Bandă 

dedicată, pe interval orar. 

Nu este uşor, am înţeles de 

la ei că sunt complicaţii, 

foarte multe probleme cu 

străzile care intră şi ies din 

axa est – vest a Clujului, 

dar mandatul este acesta: 

să finalizeze simulările pe 

care le au de făcut, să îmi 

spună ce măsuri ce trebu-

ie luate şi să se implemen-

teze această măsură de cir-

culaţie, pe care o consider 

extrem de utilă pentru ce 

înseamnă diminuarea aglo-

meraţiei de trafic în oraş”, 

a mai spus primarul.

2016 a fost primul an în 

care municipalitatea a im-

plementat benzile dedicate 

transportului în comun din 

Piaţa Cipariu până la Cate-

drala Ortodoxă din Piaţa 

Avram Iancu. Cu această 

ocazie, s-au desfiinţat par-

cările din faţa Curţii de Apel 

Cluj, partea carosabilă fiind 

lărgită astfel încât să se a-

sigure, pe lângă banda de-

dicată transportului în co-

mun, două benzi pentru vi-

rajul la dreapta pe Calea Do-

robanţilor şi 2 benzi pentru 

circulaţia pe direcţia înain-

te spre Bulevardul 21 De-

cembrie 1989.

Proiectul a continuat, un 

an mai târziu, cu realizarea 

acestor benzi între Bulevar-

dul 21 decembrie 1989 şi 

strada Memorandumului.

Bandă dedicată pentru autobuze pe Calea Turzii? 
Boc: „Nu ne jucăm cu jumătăţi de măsură”.

Primarul Emil Boc spune 

că viziunea sa sunt benzi-

le dedicate de la intrarea 

în Cluj-Napoca, inclusiv 

din Floreşti.

„Pe Moţilor eu am cerut să 

mi se prezinte soluţii integrate, 

nu doar punctuale, nu să rezol-

ve un sector de 800 de metri. Nu 

rezolvi problema încurajării trans-

portului public şi descurajării uti-

lizării maşinii doar cu un tron-

son de 800 de metri. Ambiţia, 

nu ambiţia, viziunea pe care am 

propus-o este ca de la intrarea 

în Cluj-Napoca, din Floreşti chiar, 

până în Mărăşti, să avem linii 

dedicate. Ni se spune că nu se 

poate permanent pe un anumit 

tronson. Atunci am cerut inter-

vale orare în care să putem avea 

linii dedicate dimineaţa şi după 

amiaza spre seară pentru a în-

curaja transportul în comun şi 

să extindem în alte zone aceste 

linii dedicate”, a punctat prima-

rul Emil Boc, marţi dimineaţa, 

la un post de radio.

Boc spune că benzile dedi-

cate implementate în Gheor-

gheni şi-au atins scopul.

„În Gheorgheni, ne arată că 

suntem pe o direcţie corectă. Vi-

teza de circulaţie a crescut, s-au 

scurtat timpii de deplasare pen-

tru cetăţeni, se ajung mult mai 

repede din Gheorgheni până pe 

Memorandumului şi se poate cir-

cula într-o manieră fl uidă cu au-

tobuzul. Evident, cine doreşte să 

folosească maşina poate să o fo-

losească în continuare, dar îşi 

asumă anumite riscuri suplimen-

tare în materie de timp petrecut 

în trafi c. La fel vrem să facem şi 

pe celelalte axe principale. Du-

pă părerea mea, soluţia alterna-

tivă la maşină trebuie să fi e una 

coerentă printr-un sistem de trans-

port în comun coerent, benzi de-

dicate şi care să ofere confort ce-

tăţeanului. O maşină în trafi c 

ocupă locul a 20 de cetăţeni ca-

re stau în autobuz”, a mai spus 

edilul Clujului.

Cum ar funcţiona banda de-
dicată Floreşti-Mărăşti?

„Am cerut soluţii inclusiv pe 

interval orar, care ar fi  prima eta-

pă spre o implementare defi niti-

vă a benzilor dedicate. Soluţia 

mea este de la intrarea în Cluj, 

din Floreşti dacă se poate, aici tre-

buie să avem o discuţie cu Dru-

murile Naţionale, domnul prefect 

s-a oferit şi mi-a arătat sprijinul 

pentru o asemenea măsură, pen-

tru a putea gândi o bandă dedi-

cată şi ea să fi e continuată pe in-

tervale orare până în Mărăşti pen-

tru a avea un circuit coerent. Am 

dat în studiu şi alte zone ale ora-

şului de maximă aglomeraţie. 

Vin autobuzele electrice, sunt 41 

de autobuze deja în dotarea 

CTP-ului, intră imediat în circu-

laţie toate 41, vom mai primi tro-

leibuze, fl ota nouă pe care o achi-

ziţionăm să fi e utilizată pentru 

a spori confortul clujenilor cali-

tativ şi în materie de fl uenţă şi 

rapiditate”, a mai spus Boc.

Reamintim că în 2013, prima-

rul Emil Boc vorbea despre o li-

nie de tramvai care să facă legă-

tura între municipiu şi Floreşti.

Conform datelor înregistrate, 

pe intrarea vestică din oraş (Ca-

lea Floreşti, la vest de nodul N) 

se înregistrează în fi ecare zi lu-

crătoare 58.660 de vehicule (adi-

că mai mult decât au fost înre-

gistrate la ultimul recensământ 

naţional de circulaţie pe cea mai 

aglomerată intrare din Bucureşti: 

DN 1 dinspre Otopeni â 54.135).

Bandă dedicată pentru autobuze Floreşti-Cluj? 
Haos în trafic sau soluţia să renunţi la maşină?
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De mai bine de trei ani, 

social-democraţii clujeni 

susţin că doresc normali-

tate pentru zona 

de munte a Clujului.

Normalitate înseamnă un 

drum judeţean decent, 

transmit liderii PSD Cluj, 

mai precis modernizarea şi 

reabilitarea DJ 107P, dru-

mul care face legătura în-

tre Gilău – Someşul Rece – 

Mărişel – DN 1R. „Vine iar-

na şi drumul e dezastru”, 

se arată într-un mesaj al 

preşedintelui PSD Cluj, Ho-

ria Nasra (foto), care sus-

ţine că „şefii de la judeţ vor 

veni la oameni după vo-

turi”. „Ruşine să-i fie con-

ducerii Consiliului Judeţean 

Cluj!”, afirmă deputatul.

„Astăzi (n.red. dumini-

că), executivul instituţiei a 

fugit din nou de clujenii din 

Mărişel. Marii «bărbaţi de 

stat» ai judeţului se ascund 

în birourile de pe Doroban-

ţilor şi de acolo le promit 

din nou clujenilor că «rea-

bilitarea tronsonului X în-

cepe în data de...». Nu, tim-

pul nu mai are răbdare, ple-

caţi toţi acasă, demisionaţi 

dacă aveţi onoare domnilor 

Tişe, Vákár şi Mânzat!”, mai 

transmite Horia Nasra.

Aflat în straie populare 

la Zilele Muntelui din Mă-

rişel, deputatul PSD de Cluj 

a lansat un atac frontal la 

forul judeţean, doi dintre 

consilierii judeţeni fiind pre-

zenţi alături de el pe scena 

evenimentului. Acesta a mai 

spus că, în condiţiile în ca-

re până în luna noiembrie 

a acestui an drumul jude-

ţean nu va fi reabilitat, clu-

jenii ar trebui să ceară so-

coteală preşedintelui Consi-

liului Judeţean Cluj, Alin Ti-

şe, pentru starea deplorabi-

lă a drumurilor judeţene.

„Horea s-a dus pe jos la 

Viena şi moţul din Mărişel 

coboară pe jos la Cluj, că nu 

avem drumuri judeţene. Ar 

trebui să ne fi e ruşine la toţi 

de pe scena asta şi toţi să ne 

dăm demisia! Am aici doi 

consilieri judeţeni pe scenă, 

oare nu le-a fost ruşine să vi-

nă la sărbătoarea asta, la Mă-

rişel? Cum să dăm ochii cu 

dumnevoastră? Drumul de la 

Gilău la Mărişel e dezastru, 

drumul de la Măguri-Răcătău 

la Mărişel e dezastru, iar noi 

ne lăudăm cu ce facem în po-

litică! Mie mi-e ruşine şi co-

bor de pe scena asta!”, a tu-

nat Horia Nasra în faţa local-

nicilor din Mărişel.

Nasra, tiradă la Mărişel: 
„Să ne dăm toţi demisia!”

Edilul clujului a anunţat 

că toţi şoferii care vor 

fi  prinşi că intră pe benzi-

le dedicate autobuzelor 

vor rămâne fără carnet 

de conducere, la fel cum 

se va întâmpla şi cu tine-

rii care se întrec pe străzi-

le din centrul oraşului.

Edilul spune că vrea să pro-

tejeze cetăţenii şi în acest sens 

vrea să amplaseze radare fi xe 

pe cele mai importante străzi 

din oraş, cu toate că legea încă 

nu permite aceste radare.

„Am discutat cu reprezenta-

ţii Poliţiei şi vor fi  controale mix-

te.Ar trebui să aibă grijă cei ca-

re se întrec, mulţi vor rămâne fă-

ră carnet. Am înţeles că s-au mu-

tat liniuţele dimineaţa, pe la 05:00. 

Nu voi abandona la proiectul de 

a avea radare fi xe amplasate în 

oraş, deoarece vrem un oraş ci-

vilizat. Depinde de modul în ca-

re Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI) ne va da aprobarea, la In-

spectoratul de Poliţie Judeţean 

avem o deschidere şi o colabo-

rare foarte bune. Nu vom pune 

în tot oraşul, doar în anumite zo-

ne în care se va impune. În plus, 

vor fi  semnalizate să ştie tot po-

porul”, a declarat Emil Boc, du-

pă ce au fost mai multe recla-

maţii cu privire la şoferii care se 

întrec pe Calea Dorobanţilor.

Primarul Clujului a anunţat 

că măsuri similare vor fi  luate şi 

împotriva şoferilor care vor pă-

trunde pe benzile de autobuz 

după ce stâlpişorii metalici care 

separau benzile au fost eliminaţi.

„Am văzut că peste tot în 

Europa sunt doar semnalizate 

benzile speciale pentru autobuz 

şi nu există astfel de stâlpişori. 

Am luat decizia de a-i elimina 

pentru că se adună foarte mult 

praf între ei, iar pe durata iernii 

nu vom putea deszapezi la ca-

pacitate maximă. E foarte im-

portant ca şoferii să ştie că pot 

rămâne fără carnet dacă încur-

că circulaţia autobuzelor pe ben-

zile respective”, a mai Boc.

Luna trecută, Emil Boc a mai 

“ameninţat” că va trimite poli-

ţiştii rutieri în Gheorgheni pen-

tru „a rezolva anumite carne-

te”, după ce mai mulţi locuitori 

din zonă i s-au plâns că nu pot 

dormi noaptea din cauza şofe-

rilor care îşi turează motoarele.

„Noi avem o colaborare bu-

nă cu Poliţia Rutieră. Pe baza 

propunerii pe care mi-au fă-

cut-o domnul Rus (n.red. Ci-

prian Vasile), şeful Poliţiei Mu-

nicipale şi domnul Rus (n.red. 

Mircea Ion Rus), şeful Poliţiei 

Judeţului, noi am achiziţionat 

pistoale pentru radar pentru 

amplasarea lor mobilă. O să 

solicităm din partea Comisiei 

de Circulaţie ca această zonă 

şi altele care mai sunt sesiza-

te să fi e monitorizate în anu-

mite intervale de timp. În tim-

pul zilei acolo e aglomerat. 

Problema este într-adevăr sea-

ra după ora 22.00, după 23.00, 

când apar aşa numitele «lini-

uţe». Că ne ducem pe Doro-

banţilor apar asemenea pro-

blem, la Iulius Mall nu am şti-

ut. Aici vom cere un echipaj 

complex de la Poliţia Rutieră 

şi Poliţia Locală. Am să trimit 

această locaţie pentru a fi  avu-

tă în vedere, astfel că, prin son-

daj, o dată, de două sau de 

trei ori pe săptămână să fi e 

acolo prezentă Poliţia şi să re-

zolve problema unor carnete”, 

spunea Boc luna trecută. 

Boc declară război şoferilor: 
„Rămân fără permis 
cei care intră pe benzile de autobuz!”

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Am spus de foarte multe ori că este o soluție cinstită, 
corectă, ca oamenii să știe, de exemplu, că pe 
Observatorului există radar fi x,pe Frunzișului există 
radar fi x, pe Slănic există radar fi x, pe Dorobanților 
există radar fi x,îți asumi responsabilitatea. Legea nu 
permite, deocamdată, să amplasezi aceste radare fi xe. 
Noi identifi căm pe baza propunerilor Poliției unde există 
zonele de risc din cauza vitezei, accidentelor produse, și 
acolo omul știe zi, noapte că acolo există radar, pierzi 
carnetulsau primești amenda corespunzătoare”.

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca 

a introdus în circulaţie, 

săptămâna trecută, încă 

20 de noi autobuze elec-

trice. Astfel, Cluj-Napoca 

a devenit oraşul cu cele 

mai multe autobuze 

electrice din România 

şi în primele 10 oraşe 

din Uniunea Europeană.

Autobuzele vor circula pe li-

niile 47, 44, 24, 33, 32 şi 30.

Acestea sunt restul celor 41 

de autobuze electrice, pe care 

municipalitatea a anunţat că 

le va achiziţiona în acest an. 

Dintre acestea, 11 au fost achi-

ziţionate din fonduri elveţie-

ne, iar restul de 30 au fost achi-

ziţionate prin fonduri UE.

Potrivit primarului Emil 

Boc, Clujul e în top 10 ora-

şe din Europa în ceea ce pri-

veşte numărul de mijloace 

de trasport în comun electri-

ce pe cap de locuitor, alături 

de localităţi din Olanda, Da-

nemarca şi Germania.

„Este cea mai mare fl otă de 

autobuze electrice din Româ-

nia şi în primele 10 din Uniu-

nea Europeană. Mă refer la nu-

mărul de autobuze eletrice ra-

portat la numărul de locuitori. 

De asemenea, pot să vă spun 

că municipiul Cluj-Napoca are 

jumătate din fl ota de transport 

electrică. Asta înseamnă tram-

vaie, troleibuze, autobuze elec-

trice şi vom extinde în conti-

nuare această fl otă”, a sps Boc.

De asemenea, edilul a pre-

cizat că mai urmează să fi e 

achiziţionate 50 de troleibu-

ze şi 24 de tramvaie.

În aprilie 2018, Primăria 

Cluj-Napoca a depus cereri de 

fi nanţare de peste 100 de mi-

lioane de euro pentru susţine-

rea transportului electric ne-

poluant în oraş: 30 autobuze 

electrice, 50 troleibuze şi 24 

tramvaie, a anunţat primarul 

Emil Boc pe Facebook.

Ulterior, în octombrie anul 

trecut, consilierii locali au apro-

bat un studiu de oportunitate 

privind achiziţia de 25 de au-

tobuze electrice articulate cu 

încărcare în mers pe linia de 

troleibuze. Noile autobuze ar 

urma să înlocuiască 25 de au-

tobuze similare, articulate şi 

echipate cu motoare diesel eu-

ro 2. Autobuzele au urma să 

fi e utilizate cu precădere pe li-

niile de autobuz 30 şi 9.

„Acest autobuz va avea la 

bord baterii de înmagazinare a 

energiei electrice care să permi-

tă o autonomie de 30 de kilo-

metri pentru a acoperi distan-

ţele fără linie de contact. Linia 

30 dorim să fi e o linie deservi-

tă complet de autobuze electri-

ce (prima linie complet electri-

că). Folosirea combinată a au-

tobuzelor diesel şi electrice ri-

dică anumite probleme. Înfi in-

ţarea unei linii complet electri-

ce cu un număr sufi cient de au-

tobuze este soluţia cea mai bu-

nă. Linia 30 trece numai prin 

zone foarte populate şi foarte 

aglomerate. La ora actuală linia 

este deservită de 15 autobuze 

articulate diesel şi 17 autobu-

ze. Având în vedere că numă-

rul de locuri într-un autobuz 

electric este mai mic cu apro-

ximativ 130-135 călători faţă 

de 150 călători pentru un au-

tobuz articulat diesel, sunt ne-

cesare 17 autobuze articulate 

electrice şi 1-2 rezerve. Asigu-

răm pentru această linie 18 au-

tobuze electrice articulate”, spu-

nea la acea dată Liviu Neag, 

directorul CTP Cluj-Napoca.

Clujul se află în top 10 în Europa în ceea 
ce priveşte numărul de autobuze electrice

Emil Boc este pregătit să intre într-un adevărat război cu şoferii care intră pe benzile de transport în comun.
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Emil Boc, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

a fost recent în Statele 

Unite ale Americii, 

de unde a venit cu câteva 

idei interesante.

Una dintre ele are în vede-

re realizarea unei aplicaţii prin 

care părintele poate să vadă 

unde se afl ă, cu autobuzul 

şcolar, copilul său. Un lucru 

care va ajuta la menţinerea în 

siguranţă a celui mic şi care 

îi va linişti pe părinte. Boc a 

spus că în cel mai scurt timp 

va discuta cu specialişti în IT 

să înceapă să lucreze la aceas-

tă aplicaţie.

Aplicaţie pentru 
siguranţa elevilor

Proiect care vizează au-

tobuzele şcolare şi au dez-

voltat o aplicaţie prin care 

în orice moment, părintele 

poate să ştie unde este au-

tobuzul care duce copilul la 

şcoală. Este un lucru mă-

runt, dar important pentru 

copiii care utilizează auto-

buzele şcolare. Am să pro-

pun să se realizez un brain-

storming şi să dezvolte o a-

semenea aplicaţie pentru cei 

care au copiii la şcoală şi 

care folosesc autobuzele şco-

lare. Este vorba de 500-600 

de elevi în fiecare diminea-

ţă. Le-am reluat programul 

din data de 10 septembrie, 

am extins la 12 trase, la mai 

multe şcoli din municipiu. 

Am extins şi la zona de pe 

Dorobanţilor. Funcţionează 

foarte bine, a crescut de la 

o zi la alta numărul celor 

copiilor care merg cu auto-

buzul. Şi-a câştigat credibi-

litatea acest proiect, chiar 

dacă presupune nişte efor-

turi şi financiare şi de re-

surse umane foarte mari. 

Gândiţi-vă în primul rând 

să dedici aceste autobuze 

doar pentru elevi.

Transportul şcolar 
fl uidizează trafi cul

Acest proiect contribuie di-

rect la diminuarea numărului 

de maşini care sunt în trafi c 

la orele de vârf în centrul ora-

şului, susţine municipalitatea.

„Dimineaţa, la oră de vârf, 

cel puţin 400-500 de maşini 

acum nu mai sunt. De obi-

cei era un copil, o maşină 

în traffic dimineaţa. Acum, 

jur de 600 de copii merg la 

şcoală cu transportul pu-

blic”, a adăugat primarul.

Aplicația care îi ajută pe părinții 
clujeni să știe unde e copilul lor

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Municipalitatea încearcă 

să facă faţă cererilor 

pentru creşe şi grădiniţe

Municipalitatea clujeană 

încearcă să facă faţă numă-

rului mari de cereri de înscri-

ere la grădiniţe şi la creşe. În-

să se pune problema dacă 

există sufi cient personal ca-

re să ocupe locuri de muncă 

în viitoarele instituţii care ur-

mează să fi e ridicate.

În momentul de faţă se 

lucrează la o nouă creşă în 

cartierul Mănăştur, iar mu-

nicipalitatea promite că se 

lucrează intens pentru a re-

zolva situaţia copiilor care 

rămân fără loc la creşă.

„Următoarea creşă, de pe 

Grigore Alexandrescu, numă-

rul 47A este în execuţie. Toc-

mai s-a turnat planşeul peste 

primul etaj. Va avea două eta-

je şi un etaj redus. Va avea şa-

se grupe de elevi, sală de ma-

să, sală de joacă, deci există in-

teres şi se construieşte. Proble-

ma este că e prea mare nece-

sarul astăzi. Despre creşa de 

pe Grigore Alexandrescu se es-

timează că în toamna anului 

2020 va fi  gata. Acolo vor mai 

încăpea câţiva copii”, a spus 

Mihaela Suciu, consilier local.

Din fericire, la Cluj 
nu există probleme 
cu personalul specializat.

„Personal există. În per-

manenţă sunt absolvenţi de 

liceu pedagogic. Deci perso-

nalul pentru creşă există, 

personal calificat există. 

Cluj-Napoca nu se poate 

plânge că nu are. Eu cred 

că indiferent câte creşe s-ar 

face, câte ar fi posibil să se 

facă, tot vom găsi personal. 

Dacă nu am găsi în Cluj-Na-

poca, sunt cei care vor să 

vină din exterior. De aseme-

nea, avem şi UBB-ul. Sunt 

o mulţime de absolvenţi de 

facultate în domeniul peda-

gogic, deci nu există aceas-

tă problemă. Se va vedea la 

Floreşti, că în perioada ur-

mătoare se va face selecţia 

personalului pentru creşă şi 

sunt convinsă că va fi con-

curenţă mare”, a adăugat 

consilierul local.

Se cer grădinițe, 
dar avem educatori la Cluj?

Peste 2.400 de absolvenţi 

de liceu şi peste 800 

de absolvenţi de facultate 

şi-au depus dosarele 

în cadrul celei de-a doua 

sesiuni de admitere 

organizate de Universitatea 

Babeş-Bolyai pentru anul 

universitar 2019-2020.

Cele mai căutate facultăţi 

au fost, la nivel licenţă zi, Fa-

cultatea de Ştiinţe Economi-

ce şi Gestiunea Afacerilor – 

cu 304 de dosare pentru stu-

diile de licenţă la zi, Faculta-

tea de Geografi e, unde au fost 

depuse 180 de dosare pentru 

studiile de licenţă cu frecven-

ţă, Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei, care a 

avut 177 de candidaţi, Facul-

tatea de Ştiinţe Politice, Ad-

ministrative şi ale Comunică-

rii, cu 159 de candidaţi, re-

spectiv Facultatea de Istorie 

şi Filosofi e, pentru care au op-

tat 143 de candidaţi.

În ceea ce priveşte înscri-

erile pentru învăţământul la 

distanţă, prima poziţie este 

ocupată de Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor – cu 222 de dosa-

re depuse, urmată de Facul-

tatea de Psihologie şi Ştiinţe 

ale Educaţiei – 193 de dosa-

re şi Facultatea de Ştiinţe Po-

litice, Administrative şi ale Co-

municării – 135 de candidaţi.

La nivel master au fost de-

puse peste 800 de dosare, cele 

mai căutate specializări fi ind ce-

le oferite de Facultatea de Drept 

– unde s-au înscris 178 de can-

didaţi, respectiv Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor şi Facultatea de Psi-

hologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

fi ecare cu câte 120 de candidaţi.

Universitatea Babeş-Bolyai a 

oferit, pentru anul universitar 

2019-2020, un număr total de 

4.975 de locuri bugetate desti-

nate absolvenţilor de liceu, pes-

te 9.400 de locuri în regim cu ta-

xă şi 2.700 de locuri pentru în-

văţământ la distanţă pentru stu-

dii universitare de nivel licenţă.

La nivel master, UBB a scos 

la concurs, pentru anul uni-

versitar 2019-2020, un număr 

total de 3.375 de locuri la bu-

get şi 6.106 de locuri la taxă.

Bătaie pe locurile UBB
Peste 3.200 de candidaţi s-au înscris la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
în cadrul admiterii de toamnă din acest an 
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Ambient Cluj va organi-

za, în weekend-ul 21-22 

septembrie, un eveni-

ment dedicat familiilor 

cu copii, care se va des-

făşura în parcarea 

Centrului Comercial 

Ambient Cluj

Sub genericul „Comuni-

tatea suntem noi”, evenimen-

tul are ca obiectiv central 

sensibilizarea în vederea im-

plicării locale în viaţa comu-

nitatilor locale a companii-

lor private şi a instituţiilor.

Astfel, organizatorii eve-

nimentului propun o serie 

de activităţi şi ateliere dedi-

cate copiilor şi părinţilor, 

„activităţi făcute cu pasiune 

de oameni frumoşi din co-

munitatea locala”, după cum 

precizează organizatorii.

„Vom avea multe mo-

mente plăcute şi distincte, 

de la testare de biciclete şi 

trotinete electrice până la 

ateliere despre cum să cir-

culăm şi să colectăm co-

rect într-un oraş tot mai 

aglomerat; de la demon-

straţii şi teste medico-sa-

nitare, la jocurile copilări-

ei. Vom mai avea ateliere 

despre plante, despre sport 

şi sănătate. Vom învăţa să 

confecţionăm diverse lu-

cruri, să oferim şi să citim 

cărţi, dar mai ales să ne 

jucăm”, promit iniţiatorii 

evenimentului.

Invitaţia se adresează ori-

cui doreşte să participe, îm-

preună cu familia, la acest 

eveniment. Intrarea este li-

beră pe tot parcursul celor 

două zile de eveniment.

Puteți găsi mai multe 

informații despre programul 

evenimentului în galeria fo-

to a articolului de pe site-ul 

www.monitorulcj.ro

Despre implicarea în comunitate. 
Ambient organizează evenimentul „Comunitatea suntem noi”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Pe vremea comunismului, 

arta şi-a pierdut 

din valoare, fi ind văzută 

doar ca un instrument 

de promovare a regimului 

comunist. Cu toate astea, 

au fost oameni de cultură, 

printre care şi clujeni, 

care au reuşit să creeze 

artă care să nu fi e 

prea infl uenţată 

de comunism şi cenzură.

Cultura în regimul 
comunist

Mijloacele de exprimare 

artistică au fost folosite cu 

scopul promovării ideologi-

ei regimului comunist. Prin 

intermediul literaturii, isto-

riei, artelor plastice era pre-

zentată imaginea „omului 

nou”. Creaţiile culturale tre-

buiau să evoce realizările re-

gimului, printre care indus-

trializarea, colectivizarea 

agriculturii. Muncitorul de-

vine acum fi gura cea mai im-

portantă, mai ales în artă, fi -

ind perceput ca un erou al 

societăţii socialiste. De fapt, 

regimul încerca să convingă 

omul de rând, fără ca el să-si 

dea seama, că soluţia idea-

lă pentru un trai mai bun o 

poate oferi doar noul regim.

Imediat după proclama-

rea „Republicii Populare”, 

regimul comunist trece la o 

radicală restructurare a tu-

turor domeniilor vieţii pu-

blice; astfel, vechiul sistem 

de valori instituţiilor cultu-

rale anterioare sunt înlocu-

ite cu unele noi. Oamenii de 

cultură sunt aserviţi noii ide-

ologii comuniste, ce presu-

punea distrugerea şi rescri-

erea valorilor naţionale tra-

diţionale, o masivă infuzie 

de valori marxist-leniniste.

Literatura, predispusă 

prin definiţie la tentaţia ima-

ginarului, nu o refuză nici 

pe cea a miturilor istorice. 

Deşi toate genurile abordea-

ză teme istorice, propagan-

da preferă romanul şi dra-

maturgia, datorită prizei lor 

la mase.Supuse controlului 

ideologic, toate creaţiile ar-

tistice (picturi, sculpturi, 

compoziţii muzicale, filme), 

atunci când abordează teme 

istorice, transmit un mesaj 

vizând întărirea miturilor .

Cu toate astea, au fost 

oameni de cultură, printre 

care şi clujeni, care au reu-

şit să creeze artă care să nu 

fie prea influenţată de co-

munism şi cenzură.

Ce au făcut iubitorii 
de cultură

Radu Ţuculescu, scriitor 

şi om de teatru clujean a 

povestit din experienţele 

sale, cum a reuşit în primă 

fază să pună în scenă spec-

tacole cu trupa de teatru 

pe care a înfiinţat-o la Cluj, 

cu care a reuşit chiar să 

participe la festivaluri în 

străinătate.

„Am avut prima trupă de 

pantomimă din ţară. M-a 

ajutat mult, pentru că în 

1971 când tovarăşul (n.red. 

Nicolae Ceauşescu) a fost 

în China şi a venit cu idei 

revoluţionare şi a ras cultu-

ra şi a început cu cenzură 

dură, primul care a fost ata-

cat şi cenzurat la limită, a 

fost teatrul. Ne puneau pe 

toţi regizorii de la Casa de 

Cultură a Studenţilor să pre-

zentăm ce vrem să facem în 

faţa tovarăşilor de la partid, 

de la cenzură. Am spus că 

vreau să montez Godot, „Aş-

teptându-l pe Godot”. M-au 

întrebat cine e, că ei trebu-

ie să ştie cine e Godot, da-

că are familie, unde lucrea-

ză. Cum adică să montez o 

piesă în care îl aşteptăm pe 

Godot? Mi-au zis că nu se 

poate. A fost mai lung dia-

logul, a fost absurd şi co-

mic. Nu m-au lăsat să mon-

tez, dar am rămas cu pan-

tomima. Ne-au lăsat să fa-

cem spectacole şi să mer-

gem în străinătate, fiindcă 

nu vorbeam nimic. Însă tea-

trul mi-a fost interzis defi-

nitiv, mai ales că erau şi pie-

se scrise de mine”, îşi amin-

teşte Ţuculescu.

Din fericire, marele ro-

mancier clujean a reuşit să 

îşi publice volumele care 

sunt extrem de valoroase 

din punct de vedere literar, 

datorită unor oameni care 

au crezut în literatură, în 

puterea cuvântului şi în ce-

ea ce scria Radu Ţuculescu.

„Debutul meu în volum a 

fost la 30 de ani, Portocale şi 

cascadori, un volum de po-

vestiri. După ce l-am publi-

cat, m-a sunat Mircea Sân-

timbreanu, am fost absolut 

şocat, directorul unei impor-

tante edituri din Bucureşti. 

Mi-a zis că mi-a citit cartea, 

că este extraordinară şi după 

aceea mi-a publicat trei cărţi. 

Pentru una dintre ele, Ora pă-

ianjenului, pentru care s-a 

zbătut extraordinar, a fost dat 

afară. Acest lucru l-am afl at 

mult mai târziu, după anul 

2.000. M-a sunat într-o zi şi 

mi-a spus că trebuie să îmi 

omor personajul principal, fi -

indcă nu au zis cei de la cen-

zură că nu există aşa ceva la 

noi în comunism. Am făcut 

ce mi-a zis şi i-am dictat câ-

teva rânduri la telefon. Ast-

fel, am scris că personajul 

principal a urcat scările, a că-

zut şi a murit. Finalul însă 

nu l-a lipit de restul textu-

lui. A lăsat două rânduri goa-

le. Unii însă au înţeles ce a 

fost. Asta a fost picătura ca-

re i-a umpluat paharul lui 

Sântimbreanu şi a fost de-

mis din funcţia de director”, 

a povestit scriitorul.

Cât de ușor era să iubești cultura în comunism?
Atât teatrul cât și cărțile erau cenzurate, dar artiștii și scriitorii găseau mereu soluții

RADU ȚUCULESCU | 

scriitor clujean

 „Am avut prima trupă 

de pantomimă din 

țară. M-a ajutat mult, 

pentru că în 1971 

când tovarășul (n.red. 

Nicolae Ceaușescu) a 

fost în China și a venit 

cu idei revoluționare și 

a ras cultura și a 

început cu cenzură 

dură, primul care a 

fost atacat și cenzurat 

la limită, a fost 

teatrul. Ne puneau pe 

toți regizorii de la 

Casa de Cultură a 

Studenților să 

prezentăm ce vrem să 

facem în fața 

tovarășilor de la 

partid, de la cenzură.“
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Ieşirea Regatului Unit 

din Uniunea Europeană 

va fi amânată din nou 

întrucât tentativa 

prim-ministrului Boris 

Johnson de a încheia 

pe ultima sută de metri 

un acord cu Bruxellesul 

va fi respinsă de parla-

ment, a susţinut 

luni eurodeputatul 

britanic Nigel Farage, 

relatează Reuters.

Numit de susţinătorii săi „na-

şul Brexitului”, Farage a spus 

că ieşirea ţării sale din blocul 

comunitar, prevăzută pentru 31 

octombrie, este pusă sub sem-

nul întrebării întrucât elita po-

litică de la Londra complotează 

cu Uniunea Europeană să tră-

deze rezultatul referendumului 

din iunie 2016, când aproxima-

tiv 52% dintre britanici au vo-

tat pentru părăsirea UE.

Fondatorul şi fostul lider al 

Partidului pentru Independen-

ţa Regatului Unit (UKIP) a adă-

ugat că premierul Boris John-

son riscă să distrugă Partidul 

Conservator pentru că încear-

că să revitalizeze acordul eşu-

at al fostei şefe a guvernului 

britanic Theresa May. Acest 

acord a fost respins de trei ori 

de Camera Comunelor.

„La summitul UE din 17-18 

octombrie va fi  o ofertă din 

partea Uniunii Europene şi Bo-

ris o va readuce înainte de 31 

octombrie în parlament unde, 

presupun eu, nu va reuşi să 

treacă”, a declarat actualul li-

der al Partidului Brexit, într-un 

interviu acordat Reuters.

„Aşadar, nu vom ieşi (din 

Uniunea Europeană) la 31 oc-

tombrie şi apoi ne vom afl a cu 

adevărat în ape necunoscute 

– nu ştiu dacă parlamentul im-

pune un al doilea referendum 

sau vom avea alegeri genera-

le”, a subliniat Nigel Farage.

La referendumul din 2016, 

51,9% dintre alegătorii din 

Regatul Unit (17,4 milioane 

de persoane) s-au pronun-

ţat pentru ieşirea ţării din 

UE, în timp ce 48,1% (16,1 

milioane de persoane) au 

votat pentru rămânerea în 

blocul comunitar.

„Brexitul va fi amânat”
Boris Johnson urmează să aibă o întâlnire cu Jean-Claude Juncker 
în cadrul căreia cei doi vor discuta şi despre ieşirea Marii Britanii din UE

Premierul britanic Boris Johnnson a declarat că următoarele 
zile vor fi  esenţiale pentru asigurarea unui acord pentru 
Brexit și că o înţelegere cu Uniunea Europeană este încă 
posibilă, relatează site-ul agenţiei Reuters.

„Dacă putem face sufi cient progres în următoarele zile, in-
tenţionez să merg la un summit esenţial pe 17 octombrie și 
să fi nalizez un acord care va proteja interesele afacerilor și 
cetăţenilor din partea ambelor state de la frontierea irlan-
deză”, a afi rmat, pe un ton mai optimist, Johnson.

„Sunt de părere că putem reuși și cred că un astfel de acord 
este în interesul, nu doar al nostru, ci și al prietenilor noștri 
europeni”, a adăugat acesta.

Actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adop-
tat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respin-
gând Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa 
May cu Bruxellesul și afirmând că Marea Britanie se va 
retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu 
sau fără un nou tratat.

Schimbare de ton din partea lui Boris Johnson

Uniunea Europeană 

a chemat luni la „cea 

mai mare reţinere” 

după acuzaţiile aduse 

de Washington împotri-

va Teheranului în urma 

unui atac ce drone asu-

pra unor instalaţii petro-

liere în Arabia Saudită, 

care a fost revendicat 

de rebelii yemeniţi, 

relatează France Presse.

„Atacul cu drone împotri-

va a două instalaţii petroliere 

Aramco în Arabia Saudită re-

prezintă o ameninţare reală 

pentru securitatea regională”, 

a deplâns purtătoarea de cu-

vânt a şefei diplomaţiei euro-

pene Federica Mogherini.

„Într-un moment în care 

tensiunile în regiune exacer-

bează, acest atac subminea-

ză eforturile de dezescala-

dare şi dialogul în curs”, a 

adăugat ea.

„Este important să stabi-

lim clar faptele şi să determi-

năm responsabilitatea aces-

tui atac deplorabil. În acelaşi 

timp, Uniunea Europeană îşi 

reiterează apelul pentru cea 

mai mare reţinere şi o dez-

escaladare”, a declarat ea.

Preţul petrolului a cres-

cut luni după atacul asupra 

instalaţiilor petroliere sau-

dite, care a redus brutal 

aprovizionarea mondială şi 

a trezit teama unei escala-

dări militare între Statele 

Unite şi Iran.

Exploziile au declanşat in-

cendii în rafi năria Abqaiq, cea 

mai mare pentru prelucrarea 

petrolului din lume, precum şi 

pe câmpul petrolier Khurais.

Rebelii yemeniţi houthi, 

sprijiniţi de Iran şi care se 

confruntă de cinci ani cu o 

coaliţie militară condusă de 

Riad, au revendicat respon-

sabilitatea pentru atacuri. Se-

cretarul de stat american Mi-

ke Pompeo a acuzat Iranul 

că este în spatele atacului.

Atac cu drone: UE cheamă la „cea mai mare reţinere”
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AgroFest 2019
Sărbătoarea toamnei va avea loc în weekend-ul

21-22 septembrie!

PUBLICITATE

August, luna concedii-

lor, a încetinit puţin 

piaţa imobiliară din 

Cluj. Nu la nivel de pre-

ţuri, ci la numărul 

de tranzacţii imobiliare. 

La nivelul judeţului 

au fost vândute 1.911 

imobile, cu 381 mai 

puţine decât în aceeaşi 

perioadă a anului trecut.

La nivel de preţuri, conform 

statisticilor portalului compa-

riimobiliare.ro, în luna august 

2019, preţul mediu pe metru 

pătrat util al apartamentelor de 

vânzare în Cluj-Napoca a fost 

de 1.640 €/mp, cu peste 42 de 

euro mai mult decât în luna 

precendă, şi cu peste 100 de 

euro peste cea de anul trecut.

Aproape 2.000 
de tranzacţii în august 2019

Conform Agenţiei Naţionale 

de Cadastru şi Publicitate Imo-

biliară (ANCPI), în luna august 

2019, au fost vândute, la nive-

lul întregii ţări, 43.109 de imo-

bile, cu 7.781 mai puţine faţă 

de luna iulie 2019. Cele mai mul-

te vânzări de imobile au fost în-

registrate în Bucureşti – 7.149, 

Ilfov – 4.463 şi Braşov – 2.106, 

la polul opus situându-se jude-

ţele Alba – 258, Sălaj – 244 şi 

Olt – 91. Judeţul Cluj a vândut 

1.911 imobile şi nu a prins po-

diumul naţional la tranzacţii.

Cele mai căutate zone: Mă-

năştur – 15%, Mărăşti – 13%, 

Gheorgheni – 12%, Central – 

8%, Bună Ziua – 6%, Zorilor 

– 5%, Grigorescu – 5%, Flo-

reşti – 4%, Între Lacuri – 3%, 

Semicentral – 2%.

Vara a relaxat 
piaţa imobiliară din Cluj

Andrei Mureșanu – 1.787 
euro/mp

Bună Ziua – 1.543 euro/mp

Calea Turzii – 1.440 euro/mp

Central – 1.904 euro/mp

Florești – 900 euro/mp

Grigorescu – 1.582 euro/mp

Gruia – 1.625 euro/mp

Hasdeu – 2.078 euro/mp

Iris – 1.457 euro/mp

Mănăștur – 1.480 euro/mp

Mărăști – 1.625 euro/mp

Plopilor – 1.844 euro/mp

Zorilor – 1.666 euro mp

Prețul mediu 
al apartamentelor 
de vânzare din Cluj

Dăm startul celei de a treia ediţii a AgroFest! Sâmbătă 
și duminică, 21 – 22 septembrie, Parcul Central va deveni 
tărâmul toamnei, cu bucate tradiţionale, decoruri pitorești 
și bunătăţi pe care ni le oferă acest frumos anotimp. Toate 
acestea vor fi  acompaniate de acordurile unor artiști 
autohtoni consacraţi, care vor asigura buna dispoziţie. 
Invitaţi speciali: Trupa Datina și Ionică Moroșanu.

Decorul va fi  completat de producători agricoli și 

meșteșugari care își vor expune produsele tradiţionale, 

concursuri tematice, expoziţii de utilaje agricole și animale, 

spectacole folclorice și parc de distracţii. De asemenea, 

friptura de Turda, gulașul la ceaun și mămăliga cu brânză, 

vor fi  ”vedetele” acestei ediţii!

SÂMBĂTĂ – 21 SEPTEMBRIE 2019

14:30 COLAJ ETNO
  Grupul “Aria” și copiii Antonia Miclea, Diana Bodocan, 

Diana Zapra, Ștefan Cistelecan

15:00 SPECTACOL FOLCLORIC

  Ansamblul folcloric „Datina turdeană“ – Turda
  Ansamblul folcloric „Fiii moţilor“ – Mihai Viteazu
  Ansamblul folcloric „Sândeana“ – comuna Săndulești
  Ioana Budaie, Milena Bandits, Denisa Rusu, Maria 

Vlasa, Sara Moldovan,
 Ștefan Suciu, Manuela Vâtcă, Raluca Drule

17:30 TRUPA „DATINA“

DUMINICĂ – 22 SEPTEMBRIE 2019

14:30 SPECTACOL FOLCLORIC
   Ansamblul folcloric „Ţarina“ – Turda
   Ansamblul folcloric „Izvoraşul Turenilor“ – Tureni
   Beatrice Simioana, Bianca Crișan, Medeea Florentin, 

Daria Șipoș,
  Maria Coţa

17:00 TABLOU ETNOGRAFIC
     OBICEI TRADIŢIONAL DE NUNTĂ ÎN CÂMPIA TRANSILVANĂ
  Producţie a Casei de Cultură Turda / Centrul de Zi – 

Grupul „Tradiţii turdene”

17:30 IONICĂ MOROŞANU

PROGRAM - Parcul Central

Vă așteptăm cu drag!

Bogdan Pogăcean, 

Kristof Toth şi Mădălina 

Butean, trei tineri 

din Cluj-Napoca, s-au 

cunoscut în octombrie 

2018, pentru a face 

un antrenament sportiv 

împreună, iar două luni 

mai târziu le-a venit 

ideea de a-şi face 

propriul business.

„Prima noastră întâlnire 

a fost în baza sportivă din 

Gheorgheni, în 12 septem-

brie 2018. Am vorbit pe In-

stagram şi ne-am înţeles să 

ne vedem pentru a face un 

antrenament împreună şi 

pentru a ne cunoaşte mai bi-

ne. Ne-am dat seama foarte 

repede că suntem toţi pe ace-

eaşi lungime de undă în ce-

ea ce priveşte sportul. Aşa 

ne-am propus să împărtăşim 

cu lumea din experienţa şi 

cunoştinţele noastre formând 

Urban Beasts“, povestesc an-

treprenorii, citaţi de zf.ro.

Antreprenorii spun că spor-

tul şi mişcarea sunt liantul ca-

re uneşte grupul lor şi nu se 

văd făcand altceva. „Din acest 

motiv, nu am ezitat să ducem 

pasiunea la un alt nivel.“

Sportul pe care îl practi-

că în centrul sportiv se nu-

meşte calisthenics, iar denu-

mirea lui este formată din 

cuvintele greceşti antice 

„kallos“, care înseamnă fru-

museţe, şi „sthenos“, care 

înseamnă forţă.

„Calisthenics este arta de 

a utiliza greutatea corpora-

lă ca rezistenţă pentru a-ţi 

dezvolta fizicul. Grecii an-

tici se antrenau astfel, in-

clusiv armatele lui Alexan-

dru cel Mare. Noi vrem să 

le arătăm celor interesaţi de 

sport şi acest tip de antre-

namente, care din punctul 

nostru de vedere te ajută să 

te dezvolţi foarte armonios 

şi puternic, pe termen lung. 

Punem mult accent pe exe-

cuţia corectă a exerciţiilor, 

pe detalii, pe respiraţie, pe 

mobilitate şi pe încălzirea 

foarte bună a articulaţiilor“.

Centrul sportiv are o su-

prafaţă de 43 de metri pă-

traţi. El cuprinde o structu-

ră metalică cu bare sudate, 

poţi prinde inele de gimnas-

tică, benzi elastice sau frân-

ghii pe care te poţi urca.

Pentru cei care sunt la înce-

put de drum exerciţiile durează 

circa 10 minute pe zi, iar pen-

tru cunoscători, antrenamente-

le durează 60-90 de minute. Fon-

datorii Urban Beasts spun că ni-

cio zi nu seamănă cu alta, pen-

tru că programul este stabilit 

împreună cu clienţii.

Tinerii spun că momen-

tan veniturile generate de 

business nu le asigură de-

cât acoperirea cheltuielilor, 

dar în viitorul apropiat spe-

ră să treacă pe profit.

Bogdan Pogăcean a făcut 

12 ani baschet, iar în 2016 

a renunţat la acest sport şi 

s-a angajat ca programator, 

job pe care îl are şi în pre-

zent. El spune că de mic a 

avut o înclinaţie spre antre-

prenoriat, pentru că îi plă-

cea să găsească soluţii cre-

ative pentru situaţii dificile. 

„Consider că fiind antrepre-

nor nu există limite în dez-

voltarea mea personală“.

Kristof Toth a fost antre-

nor de crossfi t în Norvegia, 

Olanda, Belgia şi Londra, iar 

motivaţia sa pentru a deve-

ni antreprenor este simplă. 

„Mi-am dorit să am posibi-

litatea de a ajuta oamenii să 

se mişte mai corect din punct 

de vedere anatomic, să îi pot 

îndruma în ceea ce priveşte 

alimentaţia corectă pentru a 

promova vitalitatea şi starea 

de bine şi pentru că îmi pla-

ce ceea ce fac.“

Mădălina Butean a fost 

pasionată de mică de sport, 

iar de-a lungul anilor am fă-

cut mai multe activităţii 

sportive. Timp de cinci ani 

a făcut handbal. „În timpul 

facultăţii am stat în cămin, 

iar spaţiul fiind mic, nu pu-

team să mă mişc aşa cum 

îmi doream şi am început 

să merg la sala de fitness“.

Afacere de la zero pentru trei clujeni, 
uniţi de pasiunea pentru sport
„Coacerea“ ideii a durat trei luni şi i-a costat 4.000 de euro. În luna martie au deschis porţile unui centru sportiv

Bogdan Pogăcean, Kristof Toth şi Mădălina Butean sunt trei tineri clujeni care și-au început propriul business
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 

sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (2.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (2.7)

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-

cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (6.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

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

SERVICII

¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, RE-
GLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0722-801595. (9.30)

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 

Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.11)

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (4.14)

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

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (4.14)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii, 
abele în stare foarte bună, preţ 
negociabil. Relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.7)

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

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (6.7)

¤ Vând dulap cu două uși, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând pătuţ pentru copil, din 
lemn, cu 2 sertare. Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

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

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

MEDITAŢII

¤ Meditaţii la matematică clase-
le VII-XI-XII, testare computeri-
zată, metoda psichopedagocică 
tehnică MNEMO, individual sau 
în grup. Contact pe adresa 
profesore.y@yahoo.com. (6.7)

PIERDERI

¤ Societatea VR Managing 
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. N. Bălcescu nr. 1, jud. Cluj, 
având C.U.I. 38601539, înre-
gistrată la O.R.C. sub nr. 
J12/6766/2017, declar pierdu-
te și nule cele 4 certificate con-
statatoare de autorizare 
activități la sediu secundar, 
toate 4 emise la data de 
09.10.2018, în baza Declarației 
model III nr. 109435 din 
05.10.2018, cu privire la sedii-
le secundare/punctele de lucru 
din Cluj-Napoca, str. Trifoiului 
nr. 22, jud. Cluj, ap. 63, ap. 66, 
ap. 67, respectiv ap. 49.

DIVERSE

¤ Vând cuverturi ţesute din lâ-
nă, preţ 100 RON/buc. Inf. la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cizme militare cu ca-
râmb înalt din box (piele), ne-
gre, nr. 42, cu șanuri. Informaţii 

la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (6.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (6.14)

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

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0745-265436.

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

Pierdut adeverință licență pe numele Popescu Oana, absolventă 

a Facultății de Business. Foarte important, înlocuiește diploma de 

licență! Contact: 0723-744390.
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Abonează-te la monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC TREWOD 
PRODUCTION SRL cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Izlazului, 
nr. 18, bl.C, sc.6, et. 8, ap.189, jud. Cluj, anunță începerea  
demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu 
pentru obiectivul ,, Atelier producție mobilă“ la Punctul 
de lucru din loc. Huedin, str. Oborului, nr. 6, jud. Cluj. 
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, biroul “ Relații 
cu publicul” în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, 
vineri între orele 9:00-12:00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC MONDMARC 
SRL cu sediul în loc. Ciucea, nr. 317A, jud. Cluj, anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul ,, Atelier de tăierea și rindeluirea 
lemnului “ la punctul de lucru din loc. Ciucea, nr. 316B, 
jud. Cluj. Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune 
la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul 
“ Relaţii cu publicul” în zilele de luni – joi între orele 
9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

ANUNȚ DE MEDIU

 În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007, SC 
MARIDELMAR IMPEX SRL cu sediul în loc. Dej, str. 1 Mai, 
nr. 85B, jud. Cluj, anunță începerea  demersurilor în 
vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul  
,, Atelier tâmplarie“ la sediu din loc. Dej, str. 1 Mai, nr. 
85B, jud. Cluj. Eventualele sugestii și reclamații se vor 
depune la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, 
biroul “ Relații cu publicul” în zilele de luni – joi între orele 
9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „Elaborare PUZ pentru construire biserica 
penticostală“, în Gherla, str. Hășdăţii, fn, jud. Cluj; titular: 
Biserica Penticostală nr. 1, Gherla, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

MICA PUBLICITATE: 
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Rugbyștii clujeni, al 
doilea succes consecutiv

Rugbyștii de la „U” Prodvinalco 
au disputat etapa a treia a 
Superligii CEC Bank pe teren 
propriu, avându-i ca adversari 
pe sportivii de la CS Dinamo 
București.
Dinamoviștii au condus la pau-
ză cu 10-3, iar apoi clujenii au 
schimbat tabela în favoarea lor, 
15-10, pentru ca în minutul 68 
ecartul să fi e doar de un punct 
în favoarea „studenților”. În ce-
le din urmă, „U” Prodvinalco a 
câștigat meciul cu 28-20 și a 
obținut a doua victorie conse-
cutivă, afl ându-se pe locul pa-
tru, cu nouă puncte, în clasa-
mentul Superligii.
Punctele echipei clujene au fost 
marcate de: Cristian Murgoci (2 
eseuri), Vlad Toma (1 eseu), 
Ovidiu Melniciuc (2 LP, 2 trans-
formări), Ionuț Mazăre (1 LP).

Turneu reușit pentru 
voleibaliste în Ungaria
Echipa de volei feminin „U” NTT 
DATA Cluj a participat în perioa-
da 13-15 septembrie la un tur-
neu amical internațional în 
Ungaria. Acesta este primul tur-
neu de pregătire de la reluarea 
antrenamentelor pentru ediția 
2019-2020 a Diviziei A1.
Jászberény VT a organizat 
acest turneu la care au mai 
participat, pe lângă echipa 
din Cluj, încă două echipe din 
Ungaria (MTK Budapest și 
Ujpest TE) și Pozsony (Slavia 
Bratislava) Slovacia.
Voleibalistele noastre s-au cla-
sat pe locul 2 la turneu cu două 
victorii și două înfrângeri, locul 
1 fi ind ocupat de echipa gazdă. 
Rezultatele „U” NTT Data Cluj
„U” NTT Data Cluj – Ujpest TE 3-1
„U” NTT Data Cluj – Pozsony 
Slovacia 3-0
„U” NTT Data Cluj – Jászberény 
VT 0-3
„U” NTT Data Cluj – MTK 
Budapest 0-3

Hațegan arbitrează 
Dortmund – Barcelona 
Ovidiu Hațegan, 39 de ani, va 
arbitra partida dintre Borussia 
Dortmund și Barcelona în pri-
ma etapă din UEFA 
Champions League, progra-
mată marți, de la ora 22 :00.
„Centralul” originar din Carei 
este cel mai bine cotat arbi-
tru român și a fost delegat de 
UEFA alături de Octavian 
Șovre și Sebastian Gheorghe. 
Brigada românească a mai 
arbitrat în Liga Campionilor 
partida dintre Rosenborg și 
Dinamo Zagreb, 1-1, în play-
off-ul Ligii Campionilor.
Hațegan este arbitru FIFA din 
2008 și a condus în ultimii ani 
partide importante din UEFA 
Champions League. Românul s-
a afl at la centru în meciuri eli-
minatorii în care au fost impli-
cate echipe de top.

Pe scurt

CFR Cluj se pregătește 

de meciul cu Lazio Roma 

din Europa League, 

însă Dan Petrescu 

a primit o nouă 

veste proastă.

Tehnicianul formației din 

Gruia nu se va putea baza în 

următoarele două săptămâni 

pe fundașul central Alexan-

dru Pașcanu (foto), proaspăt 

transferat de la Leicester, din 

cauza unei accidentări mus-

culare suferite de jucător. 

Problema lui Pașcanu vine 

într-un moment extrem de 

prost pentru CFR Cluj, deoa-

rece echipa va avea un ritm 

infernal în următoarea perioa-

dă cu meciuri în Liga 1, Cupa 

României și Europa League.

Pașcanu este al doilea 

fundaș central care se acci-

dentează după Paulo Vini-

cius și se alătură astfel lui 

Juan Emanuelle Culio și Geor-

ge Țucudean pe lista jucăto-

rilor indisponibili din cauza 

unor probleme medicale.

Noul fundaș transferat de 

CFR Cluj reprezenta o vari-

antă și pentru îndeplinirea 

regulii U-21 în campionatul 

intern, el fiind selecționat 

la ultima acțiune a echipei 

de Tineret a României. CFR 

Cluj a avut mari probleme 

în acest debut de sezon cu 

jucătorii eligibili pentru re-

gula U-21, iar Petrescu a ape-

lat în repetate rânduri la 

schimbări rapide.

Cătălin Itu, considerat a do-

ua variantă pentru îndeplini-

rea regulii U-21 în campionat, 

a terminat un singur meci pe 

teren. Mijlocașul clujenilor a 

marcat și a făcut un meci ex-

celent în ultima etapă contra 

lui FC Voluntari, fi ind recom-

pensat cu un meci intregal de 

staff-ul tehnic al echipei

Alexandru Pașcanu s-a accidentat 
înaintea jocului cu Lazio

Ardealul Cluj, CFR Cluj 

și Universitatea Cluj 

au jucat la fi nalul 

săptămânii în etapa 

a 10-a din Seria de Vest 

din Liga Elitelor.

Cele trei echipe sunt an-

grenate în Liga Elitelor la 

categoriile U-17 și U-19, 

toate trei fiind în primele 

cinci clasate la al doilea ni-

vel de vârstă.

La U-19, CFR Cluj a pier-

dut cu 2-0 pe terenul celor 

de la UTA Arad și a pierdut 

primul loc în detrimentul 

echipei din Banat, în timp 

ce Ardealul Cluj i-a spulbe-

rat pe cei de la Universita-

tea Craiova cu 7-1. Univer-

sitatea Cluj a reușit doar un 

egal, 2-2, împotriva celor 

de la Interstar Sibiu. CFR 

Cluj este pe locul doi în cla-

sament cu un total de 25 

de puncte, unul mai puțin 

decât UTA Arad. Ardealul 

Cluj este pe poziția a 3-a 

cu 20 de puncte, iar Uni-

versitatea Cluj se clasează 

pe cinci cu 17 puncte.

CFR Cluj a remizat 1-1 

cu UTA la U-17, în timp ce 

Universitatea a reușit să 

câștige cu 5-0 duelul cu In-

terstar Sibiu. Ardealul Cluj 

a fost învinsă cu 5-0 de Cra-

iova la această categorie. 

CFR este pe locul trei cu 23 

de puncte, cinci în spatele 

liderului Poli Timișoara, în 

timp ce Universitatea Cluj 

ocupă locul șapte cu 16 

puncte. Ardealul Cluj a acu-

mulat 11 puncte și este pe 

opt în clasament.

În runda următore, Ar-

dealul Cluj se va deplasa 

la Timișoara, CFR Cluj la 

Craiova, iar Universitatea 

Cluj la Brașov pentru me-

ciul cu ACS Colțea.

Rezultate diametral opuse 
pentru juniorii clujeni

Survival Challenge Run 

este un eveniment sportiv 

interactiv care îşi doreşte 

să transforme un traseu 

într-o provocare. 

Acesta este amenajat cu pro-

be surpriză, prin care cei în-

scrişi trebuie să treacă. Este un 

eveniment sportiv dedicat iu-

bitorilor de mişcare, fi ind o cur-

să provocatoare cu obstacole, 

surprize şi multă distracţie.

Desfăşurat în Poligonul Mi-

litar din Someşeni, Cluj-Napo-

ca, evenimentul crează o legă-

tură între iubitorii de sport, mu-

zică de fanfară, tehnică şi acti-

vităţi militare. Astfel, Clubul 

Sportiv Atletic Cluj îşi propune 

să contribuie activ la dezvolta-

rea conceptului de Sport & Fun, 

dar şi la dezvoltarea totului u-

nitar alcătuit de acestea.

Concurenţii de la Survi-

val Challenge Run vor avea 

de parcurs un traseu de 10 

kilometri pentru adulţi, în 

timp ce pentru copii va fi 

organizat un alt concurs pe 

distanţa de 1,2 kilometri. 

Întrecerea pe echipe aduce 

în faţa concurenţilor un tra-

seu de 5 kilometri.

1. Toate categoriile de vâr-

stă destinate adulţilor vor avea 

acelaşi start, ora 12.00.

2. Startul în cursele copiilor 

va fi  diferit, în funcţie de cate-

goria de vârstă şi gen, astfel:

Fete 6-8 ani ora 13.30;

Băieți 6-8 ani ora 13.40;

Fete 9-10 ani ora 13.50;

Băieți 9-10 ani ora 14.00;

Fete 11-13 ani ora 14.10;

Băieți 11- 13 ani ora 14.20.

La cursele de Survival Team 

Challenge vor fi  formate obli-

gatoriu din 3 persoane. Fieca-

re echipă trebuie să aibă în 

componenţă cel puţin o per-

soană de gen feminin.

4. Traseul de concurs pen-

tru cursele Individual Mas-

culin, Individual Feminin şi 

Survival Team Challenge – 

este o cursă provocatoare cu 

obstacole, ce se desfăşoară 

pe o lungime de 5 km cu 15 

obstacole; baloţi de paie, ca-

uciucuri, aruncarea grenade-

lor, târâş, labirint, groapă cu 

noroi, escalade de obstacole, 

scări, tir cu aer comprimat 

(doar pentru persoanele cu 

vârsta de peste 18 ani).

5. Traseul are o lungime 

de 5 km. În întrecerea pe echi-

pe, traseul este parcurs o sin-

gură dată. Concurenţii din în-

trecerile Individual Masculin 

şi Individual Feminin vor par-

curge traseul de două ori.

6. Clasamentul va fi  făcut 

pe grupe de vârstă pentru 

cursele de Individual Mas-

culin, Individual Feminin si 

Napofarm Kids Race.

7. La Survival Team Chal-

lenge clasamentul va fi  făcut 

pe echipe. Clasamentul pe 

echipe se stabileşte pe baza 

clasamentului individual, prin 

adunarea locurilor obţinute 

de cei trei concurenţi ai echi-

pei. Echipa care are suma lo-

curilor mai mică este câştigă-

toare. În caz de egalitate, lo-

cul cel mai bun în clasament 

este atribuit echipei care are 

un sportiv mai bine clasat.

Important!
Părinţii sau tutorii legali 

vor semna o declaraţie pe 

proprie răspundere privind 

calitatea de părinte sau tu-

tore legal şi a faptului că cei 

tineri au o stare de sănătate 

fi zică şi mentală care le per-

mite participarea la concurs.

Numărul maxim 
de concurenţi

Individual Masculin, 10 km 

– Army şi Amatori » 200

Individual Feminin, 10 km 

– Army şi Amatori » 200

Survival Team Challenge, 

5km » 100 echipe

Kids Race, 1,2 km » 300

* Aceste cifre pot suferi 

modificări, care vor fi 

anunțate online, în newsletter 

și pe rețelele sociale.

Clubul Atletic Cluj organizează Survival 
Challenge Run la finalul săptămânii
Clubul Atletic Cluj va organiza, sâmbătă, 21 septembrie, Survival Challenge Run 
la Poligonul Militar din Someşeni.

Concursul Survivor se va desfășura la Poligonul din Someșeni
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