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SOCIAL

Studenţii „umflă” 
din nou preţurile 
apartamentelor
Odată cu venirea studenţilor, preţurile a-
partamentelor continuă să crească accele-
rat la Cluj-Napoca.  Pagina 2

POLITICĂ

Greva PNL, 
un joc de imagine?
Politicienii, indiferent de culoare, nu se 
grăbesc să adopte legea votului prin co-
respondenţă.  Pagina 4

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

România se află pe primul loc într-un clasament al celor 12 ţări pe care toată lumea ar trebui 
să le viziteze la un moment dat în viaţă, potrivit unui top alcătuit de un norvegian care 
a călătorit în toate statele din lume până să împlinească 37 de ani.  Paginile 6-7

Transilvania, 
destinația de vis

ACTUALITATE

Titus Corlăţean, la DNA în dosarul 
votului din diaspora

ACTUALITATE

Peste 10.000 de cetățeni români 
se află în acest moment în Siria

Fostul ministru de Externe 
Titus Corlăţean a mers ieri la 
DNA, declarând că s-a prezen-
tat în calitate de martor, în do-
sarul privind votul din diaspo-
ra, de la alegerile prezidenţiale.

Preşedintele interimar al 
PSD, Liviu Dragnea, a spus cu 
privire la audierea fostului mi-
nistru de Externe Titus Corlă-
ţean la DNA în dosarul votului 
din diaspora, că speră să nu fi e 
nicio problemă pentru social-de-
mocrat, având în vedere că nu 
crede că a greşit cu ceva cât a 
fost în Guvern.

Întrebat dacă se aşteaptă să 
fi e şi el chemat în faţa procuro-
rilor în acest dosar, Dragnea a 
negat spunând că nu ar putea 
avea nicio calitate. "Sunt che-

mat pentru referendum, asta am 
înţeles, dar pentru aia nu-mi 
dau seama de ce", a spus fos-
tul ministru al Dezvoltării şi vi-
cepremier la vremea respectivă.

Senatorul Titus Corlăţean, 
care a demisionat de la condu-
cerea Ministerului Afacerilor Ex-
terne între cele două tururi de 
scrutin de la alegerile preziden-
ţiale din 2014, a spus, la intra-
rea în sediul Direcţiei Naţiona-
le Anticorupţie (DNA) că a ve-
nit în calitate de martor.

Corlăţean a declarat, răspun-
zând unei întrebări, că dosarul 
în care a fost citat este cel pri-
vind organizarea, în secţiile de 
votare din străinătate, a alege-
rilor prezidenţiale din noiem-
brie 2014.

Directorul Departamentului 
Consular din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Externe (MAE), 
Bogdan Stănescu, a anunţat, ieri, 
că peste 10.000 de cetăţeni 
româ ni se afl ă î n acest moment 
pe teritoriul Siriei, iar Româ nia 
este printre puţinele state ale lu-
mii care au o ambasadă deschi-
să şi operaţională la Damasc.

„Î n Siria la ora actuală avem 
undeva peste 10.000 de cetăţeni 
româ ni care se afl ă pe teritoriul 
statului sirian. Î ncepî nd cu 2011, 
momentul declanşării confl ictu-
lui militar din Siria, MAE a re-
patriat prin mijloace proprii 
aproximativ 700 de cetăţeni 
româ ni. Un alt număr, mult mai 
î nsemnat din informaţiile noas-
tre, a reuşit să se repatrieze pe 

cont propriu”, a declarat Stă-
nescu.

El a amintit că î n Siria situaţia 
este deosebit de periculoasă din 
cauza războiului şi le-a recoman-
dat româ nilor care se deplasează 
î n zone de risc din toată lumea 
să-şi anunţe prezenţa pe teritoriul 
statului respectiv la misiunea di-
plomatică sau ofi ciul consular a 
Româ niei din acea ţară.

„Româ nia este printre puţine-
le state ale lumii care au amba-
sadă î ncă deschisă la Damasc şi 
operaţională. Este singura am-
basadă a unui stat membru al 
Uniunii Europene care activea-
ză acolo. Româ nia a preluat pro-
tecţia şi asistenţa consulară a 
unor state cu capacităţi deose-
bite”, a mai spus ofi cialul MAE.
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Protest timid faţă de betonarea Someşului
Nici protestele nu mai sunt ce au fost la Cluj. Cu toate că organizatorii se bazau pe cel puţin 1000 de clujeni care să protesteze 
faţă de lucrările de pe Spaiul Independenţei ieri seară nu s-au adunat mai mult de 50 de persoane.  Pagina 3
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Amenzi usturătoare pentru 
şoferii nesimţiţi
Peste 1000 de șoferi au fost amendaţi după ce 
au parcat în sensuri giratorii, pe trecerile de pi-
etoni sau în staţiile CTP. Nici cei care au parcat 
pe trotuar nu au scăpat de ochii poliţiștilor lo-
cali. Pe parcursul săptămânii trecute, poliţiștii 
locali au aplicat 1.162 sancţiuni contravenţio-
nale, în valoare de 196.200 lei. “Majoritatea 
dintre acestea, mai precis 264 de amenzi, au 
fost date pentru abateri la regimul circulaţiei 
rutiere – pentru opriri/staţionări neregulamen-
tare în intersecţii, sensuri giratorii, staţii CTP 
sau pe treceri de pietoni. Alte 822 sancţiuni 
contravenţionale au fost aplicate pentru opriri/
staţionări neregulamentare pe trotuar, în zone 
rezidenţiale și în parcările cu plată”, anunţă 
Primăria Cluj-Napoca. Pe lângă sancţiunile 
aplicate șoferilor indisciplinaţi, poliţiștii locali 
au mai întocmit alte 11 amenzi pentru persoa-
nele care apelau la mila publică, 10 pentru în-
călcarea prevederilor legale privind ordinea și 
liniștea publică (consum alcool, tulburarea li-
niștii publice, prostituţie). „Au mai fost întocmi-
te 55 de amenzi nerespectarea normelor pri-
vind activitatea de taximetrie, pentru comerci-
alizarea produselor agricole în pieţe la preţuri 
care au depășit dublul preţului de referinţă, 
pentru executarea de lucrări de construcţii fără 
autorizaţii și pentru ocuparea domeniului pu-
blic cu panou publicitar”, mai spun reprezen-
tanţii Primăriei.

A lovit mişeleşte un 
bătrân, după care a fugit
Poliţiștii au identifi cat un conducător auto 
care, după ce a acroșat un pieton, a părăsit 
locul accidentului. După depistarea acestu-
ia, s-a constatat că se afl a sub infl uenţa al-
coolului.
La data de 4 octombrie, în jurul orei ora 
18:40, pe DJ 107 P, pe raza comunei 
Mărișel, s-a produs un accident de circula-
ţie soldat cu rănirea ușoară a unei persoa-
ne. Un conducător auto, în timp ce se de-
plasa cu un autovehicul pe raza localităţii 
Mărișel, dinspre Beliș, înspre 
Măguri-Răcătău, a surprins și accidentat 
un bărbat de 74 de ani, din Huedin, care, 
în calitate de pieton, circula pe marginea 
părţii carosabile. Ulterior impactului, șofe-
rul a părăsit locul producerii accidentului. 
Conform primelor informaţii, pietonul a 
fost rănit ușor. În urma verifi cărilor efectu-
ate de către poliţiști, la scurt timp a fost 
identifi cat conducătorul auto, stabilindu-se 
că este vorba despre un tânăr de 22 de 
ani, din Mărișel. Fiind testat cu aparatul 
etilotest, a reieșit că acesta se afl a sub in-
fl uenţa alcoolului. “În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiuni-
lor de părăsirea locului accidentului și con-
ducerea unui vehicul sub infl uenţa băuturi-
lor alcoolice”, au precizat reprezentanţii IPJ 
Cluj.

Femeie lăsată fără pensie 
la bancomat

Din cauza propriei neatenţii, dar și a lipsei de 
spirit civic a doi cetăţeni, o dejeancă a rămas 
fără banii de pensie la un bancomat. 
Păgubita a mers la bancomat pentru a-și 
scoate pensia, în cuantum de circa 800 de lei, 
însă cum aparatul i-a eliberat banii cu câteva 
secunde de întârziere a crezut că este vorba 
de o defecţiune, așa că și-a ridicat cardul și a 
plecat, relatează dejeanul.ro. Imediat după, 
un bărbat și o femeie ce își așteptau rândul la 
bancomat au văzut pe fanta bancomatului cei 
800 de lei, pe care i-au luat, i-au numărat și 
i-au bagat in buzunar. Din nefericire pentru 
cei doi, întreaga faptă a fost surprinsă pe ca-
merele de supraveghere. Deși întâmplarea a 
avut loc în luna august, poliţiștii nu au reușit 
să îi identifi ce pe cei doi, așa ca oamenii legii 
au decis să facă publice imaginile în speranţa 
că vor reuși să îi prindă.

Pe scurt

Pe parcursul lunii septem-

brie, preţul mediu solici-

tat pentru apartamentele 

disponibile spre vânzare 

la nivel naţional (noi şi 

vechi) a crescut cu 1,5%, 

de la 950 de euro pe 

metru pătrat util la fi nele 

lui august, până la 964 de 

euro pe metru pătrat.

Cele mai semnifi cative ma-

jorări au fost înregistrate pe 

segmentul apartamentelor 

vechi, în vreme ce, în cazul 

locuinţelor nou-construite, au 

avut loc şi scăderi.

Clujul, cel mai 
scump oraş

În Cluj-Napoca, indicele imo-

biliare.ro a ajuns în ultimele 30 

de zile la o valoare de 1.124 de 

euro pe metru pătrat util, cu 

1,9% mai mult decât la fi nele 

lui august (când se situa la 

1.103 euro pe metru pătrat) şi 

cu 12,4% mai mult decât în 

perioada similară a lui 2014 

(când atinsese pragul de 1.000 

de euro pe metru pătrat). A-

partamentele vechi s-au apre-

ciat în ultima lună cu 2%, de 

la 1.121 la 1.143 de euro pe me-

tru pătrat, situându-se acum cu 

15,5% peste valoarea atinsă în 

urmă cu 12 luni (respectiv 990 

de euro pe metru pătrat). Du-

pă un avans de 2,4% în sep-

tembrie (de la 1.077 la 1.103 

euro pe metru pătrat), locuin-

ţele noi costă acum cu 8,6% 

mai mult decât în 2014 (când 

ajungeau la 1.016 euro pe me-

tru pătrat). Per ansamblu, Clu-

jul este oraşul cu cele mai scum-

pe locuinţe faţă de anul trecut, 

atât vechi, cât şi noi.

Cum stau alte oraşe

În Capitală, pretenţiile vân-

zătorilor s-au menţinut con-

stante în ultima lună, la 1.086 

de euro pe metru pătrat; nive-

lul actual este cu 3% mai ridi-

cat decât cel atins în toamna 

lui 2014, respectiv 1.054 de eu-

ro pe metru pătrat. Apartamen-

tele vechi au un preţ mediu de 

1.030 de euro pe metru pătrat, 

cu 0,4% mai mare decât cel de 

luna trecută (1.026 de euro pe 

metru pătrat) şi cu 2,2% pes-

te cel din perioada similară a 

anului precedent (1.008 euro 

pe metru pătrat util).

În Başov, preţurile au scă-

zut cu 1,6% în ultima lună (de 

la 875 la 861 de euro pe metru 

pătrat), dar se situează cu 2,5% 

peste nivelul din urmă cu un 

an (respectiv 840 de euro pe 

metru pătrat). În septembrie 

2015, declinul a fost resimţit a-

tât de apartamentele vechi (ca-

re s-au depreciat cu 1,3%, de 

la 871 la 860 de euro pe metru 

pătrat), cât şi de cele noi (care 

au cunoscut un recul de 2,8%, 

de la 895 la 870 de euro pe me-

tru pătrat). În Timişoara, pre-

tenţiile proprietarilor s-au ma-

jorat cu 0,9% în septembrie 

(de la 915 la 923 de euro pe 

metru pătrat util), fi ind acum 

cu 10,8% mai ridicate decât 

în perioada similară a anului 

trecut (când ajungeau la 833 

de euro pe metru pătrat). Du-

pă un avans de 0,9% în ulti-

mele 30 de zile (de la 909 la 

917 euro pe metru pătrat), a-

partamentele vechi sunt cu 

11,2% mai scumpe decât în 

toamna anului trecut (când 

costau 825 de euro pe metru 

pătrat util). Locuinţele 

nou-construite, pe de altă par-

te, s-au apreciat cu 0,7% în 

ultima lună (de la 944 la 951 

de euro pe metru pătrat).

Foto: 1070 de euro pe metru 
pătrat a fost preţul cerut de 

proprietari în luna august pentru 
un apartament în Mărăşti

Studenţii „umflă” din nou 
preţurile apartamentelor
Odată cu venirea studenţilor, preţul apartamentelor continuă să crească 
accelerat în Cluj-Napoca, avertizează specialiştii în imobiliare.

COSTURI

1.124
de euro pe metru 
pătrat este prețul 
cerut de proprietari 
pentru apartamentele 
din Cluj-Napoca
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ARS OPINIÆ

Spune-mi în ce investeşti…

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Când vine vorba despre investi-
ţii, îndeobște, primul gând du-
ce spre diverse plasamente fi -
nanciare, spre modul în care 
sunt folosite resursele, în ge-
neral, privește modalitatea în 
care sunt utilizaţi banii. În mo-
dul cel mai propriu, vorbim 
despre investiţii pe bursă, des-
pre bani plasaţi în imobiliare 
sau în alte tipuri de afaceri. Nu 
de mult, când toate afacerile 
păreau nerentabile și nesigure, consultanţii recomandau ma-
siv ca oamenii să cumpere aur, cum se știe, investiţia cea mai 
sigură, pentru vremuri de restriște, dar nu întotdeauna cu ran-
damentul cel mai bun. De asemenea, investiţii nu fac doar in-
divizii și fi rmele, ci fac și Primăriile, administraţiile judeţene 
sau Guvernul ţării.

Nu doar experienţa personală sau cea profesională, ci istoria 
în sine ne arată că investiţiile nu sunt doar fi nanciare, așa 
cum credem deseori, că există și alte capitaluri, cel puţin la 
fel de preţioase, ca banii. De-a lungul timpului, unele po-
poare au investit în arme și războaie, altele în drumuri și 
legi, altele în navigaţie etc.. Timpurile moderne au generat 
mize noi, de exemplu, investiţia în energie și tehnologie, in-
vestiţia în mișcare și sport sau în divertisment. Nu în ultimul 
rând, se investește în inteligenţă, ca bunul cel mai valoros, 
mobil, adaptabil și durabil. Investiţia în oameni poate căpă-
ta diverse forme, de la asigurarea unei instruiri complexe și 
de calitate, la instaurarea unor standarde ale nivelului de 
trai și până la asigurarea unei protecţii sociale pentru cate-
goriile sociale mai defavorizate.

În România ultimilor douăzeci și cinci de ani (cel puţin), folosi-
rea greșită a resurselor a fost una dintre cele mai mari erori 
strategice și care a menţinut ţara noastră în rândul ţărilor să-
race într-o Europă a bunăstării. Totul a fost făcut greșit în 
acești ani (din ignoranţă sau cu bună-știinţă), de la modul în 
care a fost privită și transformată economia și până la felul în 
care a fost tratat omul ca subiect psiho-social într-o societate 
afl ată într-o interminabilă tranziţie de la comunism la capita-
lism. Mai întâi, a fost prăduită, în toate formele posibile, avu-
ţia materială a ţării, prin corupţie, privatizare, faliment forţat, 
iresponsabilitate. Capitalul autohton (pentru investiţii), ajuns 
în mâna unei oligarhii de sorginte mafi otă, a fost și insufi cient 
și prost folosit, iar capitalul străin a intrat greu, cu rezerve, izo-
lat, fără mare amploare. Așadar, în România acestor ani, au 
lipsit investiţiile sănătoase, o dezvoltare după un plan, o con-
strucţie gândită și programată sau măcar schiţată. Nu insist a-
supra cauzelor pentru că se cunosc. Însă toate acestea, ar fi  
devenit lipsite de însemnătate și nu ar fi  produs efecte vizibile 
azi dacă „cineva” ar fi  avut înţelepciunea și responsabilitatea 
să investească în oameni. Acesta a fost răul suprem și rădăci-
na tuturor anomaliilor de astăzi.

Însă această cumplită eroare a clasei conducătoare n-a fost 
nici recunoscută, nici asumată, nici îndreptată. Cele două mari 
sisteme, afl ate în grija statului – sănătatea și educaţia, au fost 
tot timpul fi icele vitrege al bugetului, sacrifi cate mereu în fa-
voarea altor și altor „priorităţi” politice. Nu ilustrez cu cifre 
pentru că e inutil, datele nu aduc nimic în plus faţă de ceea ce 
simt oamenii, în spitale și în școli etc.. N-a existat niciun punct 
de răscruce, nicio criză majoră, nici un pericol pentru sistem, 
deoarece societatea n-a produs sau cultivat germenii schimbă-
rii, iar conducătorii s-au folosit de acest lucru. Iar investiţia în 
oamenii a fost cedată, complet și defi nitiv parcă, altcuiva. 
Cine investește azi în oameni și de ce?

Astăzi, în educaţie, cu adevărat investește familia, dar aceasta 
este un impuls natural, nu e meritul cuiva anume, toţi părinţii 
își iubesc copii și doresc binele lor. Dar grija părintească, pe 
cât de mare, pe atât de limitată uneori, nu ţine loc nici de ţa-
ră, nici de școală, nici de profesori și nici de condiţii de învăţă-
mânt. Fără o reformă profundă în sistem, creșterea și educa-
rea copiilor va rămâne la mâna întâmplării și la punga părinţi-
lor. În educaţie ar trebui să investească fi rmele, să-și identifi -
ce, selecteze și fi nanţeze viitorii colaboratori. În educaţie și 
formare trebuie să investească toţi angajatorii (instituţii publi-
ce și private), care pot stimula și încuraja instruirea și perfor-
manţa în diverse forme și pot atrage tinerii valoroși. În educa-
ţie trebuie să investească și partidele politice, producând 
emulaţie, devenind populari și atrăgători, încurajând un sis-
tem meritocratic și în politică. În educaţie are datoria să inves-
tească timp, energie, idei, acţiune și societatea civilă, prin toţi 
actorii ei instituţionali și neinstituţionali. Dar, atâta vreme cât 
consideră că învăţământul este un atribut al său, statul trebu-
ie să fi e vectorul principal în însănătoșirea și îmbunătăţirea 
sistemului, lucru pe care nu l-a făcut constant în acești ani.

Unii ar reduce discuţia despre învăţământ la cei 6% din PIB 
(care acum au ajuns abia pe la 4%, poate), dar cu toţii știm că 
nu-i doar atât. Nu-i vorba doar despre salarii, despre săli de 
curs și dotări scumpe. Investiţia în educaţie este una de una 
de sufl et, de implicare, de respect și responsabilitate. Iar aces-
te valori nu se pot impune instantaneu, ridicând miza și plu-
sând procente din PIB. Aceste valori se impun greu și direcţia 
lor trebuie să vină și de sus în jos, nu mereu și mereu invers.

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

Alexandra STAN
redactia@monitorulcj.ro

Cu toate că organizatorii 

se bazau pe cel puţin 

1000 de clujeni care să 

iasă în stradă şi să protes-

teze faţă de lucrările de 

pe Spaiul Independenţei 

şi implicit dispariţia spa-

ţiului verde de pe malul 

Someşului, ieri după 

amiază la Podul Elisabeta 

nu s-au adunat mai mult 

de 50 de persoane.

Malul Someşului s-a văzut 

înconjurat de aproape 50 de 

protestatari, opozanţi ai pro-

iectului de construcţie a unei 

noi benzi carosabile în acea 

zonă. Deşi primarul munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a anunţat în decursul săptă-

mânii trecute sistarea lucrări-

lor până la discuţia publică 

ce va avea loc miercuri la ora 

15:00, societatea civilă clujea-

nă a insistat să îşi arate ne-

mulţumirea în mod public şi 

vizibil, prin protestul de as-

tăzi. La evenimentul creat pe 

Facebook se anunţaseră 1000 

de participanţi.

„Ar trebui să redăm, prac-

tic, accesul locuitorilor, pie-

toni şi biciclişti, nu doar au-

tomobiliştilor, lângă Someş. ” 

Aşa şi-a justifi cat Alex Boguş 

prezenţa la protestul organi-

zat împotriva construirii unei 

noi benzi pentru autovehicu-

le pe malul Someşului. „O 

bandă în plus nu rezolvă pro-

blema trafi cului ci mai mult 

atrage trafi c şi asta înseamnă 

[…] imposibilitatea de a avea 

un traseu pentru pietoni.”

Plecând de la ideea sa cum 

că e necesar un plan pentru 

mobilitate urbană şi nu unul 

pentru autovehicule, Alex Bo-

guş a mai declarat că a fost 

încântat de invitaţia lui Emil 

Boc la o discuţie publică, deşi 

consideră că ora este prost 

aleasă: „Mulţi oameni merg 

la muncă la ora aia şi nu ştiu 

care este disponibilitatea oa-

menilor de a participa”.

Ca el au mai fost şi alţii. 

La cincisprezece minute du-

pă ora anunţaţă pentru pro-

test, Jandarmeria estima o pre-

zenţă de 40 de manifestanţi. 

Szakáts István, unul din pro-

testatari, s-a oprit din împăr-

ţit fl yere trecătorilor ca să spu-

nă că participanţii sunt mai 

mulţi de 70. Între ei toţi, aşe-

zaţi pe malul Someşului, de 

la Podul Elisabeta şi în direc-

ţia Cluj Arena, au întins o pan-

glică de hârtie, lungă de câţi-

va metri buni. Jumătate de 

oră mai târziu, coala albă s-a 

umplut de mesaje şi desene 

care să susţină ideea că pro-

testatarii doreau spaţii verzi, 

nu benzi de maşini. Echipaţi 

cu markere şi spray-uri cu 

vopsea, protestatarii au scris 

mesaje adresate ofi cialilor mu-

nicipiului, au desenat copaci 

înconjuraţi de copii fericiţi şi 

maşini care emanau noxe.

„Vreau Someşul cu alei şi 

bănci, nu încă o bandă”, a 

fost unul dintre mesajele scri-

se panglica de hârtie.

Pe toată durata mitingului 

s-au strâns, de asemenea, 

semnături pentru o petiţie 

adresată autorităţilor clujene 

ca acestea să renunţe la pro-

iectul de modifi care a malu-

lui Someşului. Petiţia este dis-

ponibilă şi on-line şi până 

luni la ora 17:00 adunase mai 

mult de 1000 de semnături. 

Unul din argumentele aduse 

în favoarea acesteia este că 

„tendinţa oraşelor europene 

(Londra, Hamburg, Graz) es-

te de a favoriza trafi cul pie-

tonal şi nemotorizat în apro-

pierea râurilor”. Arhitectul 

Şerban Ţigănaş, preşedinte 

al Ordinului Arhitecţilor din 

România, i-a trimis o scrisoa-

re deschisă primarului Emil 

Boc prin care îi cere oprirea 

lucrările începute recent pe 

malul Someşului.

Protest intrat la apă!
Ploaia i-a ţinut în case pe clujenii care se opun amenajării malului Someşului. 
Abia 50 de protestatari s-au strâns ieri pe Splaiul Independenţei.

REPARAŢII „DE DURATĂ”. ASFALTĂRILE PE PLOAIE SUNT ÎN TOI. N-a contat că afară turna cu găleata, muncitorii și-au dus la capăt misiunea 
și au turnat asfalt în faţa Operei Maghiare. Oare ei știu că fac o lucrare de mântuială, care cel mai probabil nu va rezista nici măcar 
până la primăvară? Luni după amiaza când a început o furtună de toată frumuseţea la Cluj, când oamenii fugeau care încotro de 
stropii mari de ploaie, într-un abur din care abia se văd, muncitorii dau la lopată de zor. Oare așa vrea Primăria Cluj-Napoca să fi nali-
zeze toate lucrările din centrul orașului, în orice condiţii?

FOTOGRAFIA ZILEI

Protestatarii au avut o panglică de hârtie pe care și-au scris nemulțumirile
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Vă informăm ca www.ctpcj.ro este singurul domeniu la 

care poate fi  accesat site-ul ofi cial al companiei. Facem 

această precizare deoarece până de curând a fost disponibil 

și vechiul domeniu www.ratuc.ro. Compania și-a schimbat 

denumirea cu ceva timp în urmă iar renunţarea la vechiul 

domeniu este naturală.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate celor care au 

accesat domeniul vechi și sperăm, totodată, ca și Google 

va face tranziţia de la domeniul vechi la cel nou cât mai 

repede în rezultatul căutărilor.

Vă mulţumim pentru înţelegere și sprijin,

Compania de Transport Public SA Cluj-Napoca
www.ctpcj.ro

Aleşii din Camera 

Deputaţilor şi-au înregis-

trat, ieri, pentru prima 

dată, prezenţa printr-un 

sistem electronic.

Deputaţii şi-au înregistrat, 

luni, prezenţa la şedinţa ple-

nului Camerei printr-un sis-

tem de autentifi care şi înre-

gistrare electronică, pentru 

prima dată utilizat în acest for 

legislativ, pe holul Parlamen-

tului fi ind instalate patru a-

parate în acest scop.

Astfel, pe holul din faţa să-

lii de plen au fost montate pa-

tru monitoare cu ajutorul că-

rora deputaţii şi-au înregistrat 

prezenţa, pe baza cartelei şi 

a semnăturii electronice.

Aceştia au fost îndrumaţi 

de personalul tehnic. Mai mul-

te sisteme de acest tip urmea-

ză să fi e aduse.

Deputatul PNL Cezar Pre-

da a apreciat, după ce şi-a 

semnat electronic prezenţa, 

că sistemul este simplu de ac-

cesat, adăugând că, în acest 

fel, parlamentarii vor arăta ce-

tăţenilor că vin la Parlament.

„Dacă am ajuns la siste-

mul acesta, înseamnă că tre-

buie să arătăm cetăţenilor că 

venim la treabă. Poate că evi-

denţa aceea primară, cu sem-

nătura, nu arăta că numărul 

semnăturilor din Cameră es-

te egal cu numărul parlamen-

tarilor din sală. Cred că lucru-

rile acestea vor fi  evitate, mi 

se pare simplu de accesat, eu 

cred că e de bine”, a adăugat 

Preda.

Deputatul ALDE Cezar 

Cioată a spus că acest sistem 

este mai european, rapid, ele-

gant şi trebuia implementat 

mai devreme.

„Cred că este cel mai co-

rect ceea ce se întâmplă, din 

punctul meu de vedere este 

târziu, putea fi  implementat 

din 2000. Este simplu, rapid, 

elegant, frumos, curat, fără 

alte cheltuieli”, a mai spus 

Cioată.

De asemenea, deputatul 

PSD Liviu Dragnea şi-a înre-

gistrat şi el prezenţa electro-

nic, alături de Daniel Con-

stantin, deputat ALDE, la in-

trarea în salal de şedinţe, în 

schimb, premierul Victor Pon-

ta a spus că va semna la ie-

şirea din sală pentru „a nu 

sta la coadă”.

Până în prezent, deputaţii 

îşi înregistrau prezenţa sem-

nând pe hârtie liste de pre-

zenţă, unii dintre ei semnând 

şi pentru alţi colegi.

Deputaţii ne arată că nu se fac că lucrează

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Parlamentarii liberali au 

intrat ieri în grevă japo-

neză din cauza tergiversă-

rii discutării şi adoptării 

noii legi a votului prin 

corespondenţă.

În timp ce conducerea PNL 

spune că PSD blochează adop-

tarea unui astfel de proiect, 

PSD susţine că liberalii fac 

doar un joc de imagine şi că 

de fapt ei sunt cei care blo-

chează acest proiect. Toate 

acestea în condiţiile în care 

până la alegeri mai este mai 

puţin de un an.

Nu se grăbesc nici unii, 
nici alţii

Se pare însă că nici Pute-

rea, nici Opoziţia nu au vre-

un interes pentru a grăbi tre-

cerea acestui proiect.

Recent, liberalul Mihai Voi-

cu a demisionat din funcţia de 

preşedinte al Comisiei de Cod 

Electoral, for responsabil cu ela-

borarea legislaţiei electorale. Ast-

fel că, odată cu demisia acestu-

ia, activitatea Comisiei a fost 

suspendată pentru că doar pre-

şedintele poate convoca şedin-

ţele. Social-democraţii spun 

acum că demisia lui Voicu ara-

tă, de fapt, că PNL este partidul 

care nu doreşte introducerea vo-

tului prin corespondenţă, fi ind 

vorba doar de populism.

Pe de altă parte, pesediştii 

nu au un interes ca această 

lege să treacă, pentru că elec-

toratul din diaspora este ori-

entat înspre dreapta.

Greva japoneză nu este 
chiar japoneză

Astfel, de ieri, aleşii libe-

rali au intrat în grevă japone-

ză. Concret, parlamentarii par-

ticipă la lucrări, la dezbateri, 

însă de câte ori au ocazia cer 

urgentarea proiectului votu-

lui prin corespondenţă.

„Nu este un boicot, este gre-

vă japoneză în sensul că sesi-

zăm vizibil prin banderola albă 

pe care o putrăm şi prin care 

cerem urgentarea acestui pro-

iect, al votului prin corespon-

denţă. Ne îndeplinim toate atri-

buţiile din fi şa postului. Proiec-

tul este la noi în grădină, adică 

la Camera Deputaţilor care es-

te vot decizional”, a explicat de-

putatul PNL de Cluj Radu Zlati.

La Senat situaţia e diferită, 

în sensul că aici chiar nu se 

participă la dezbateri. De altfel, 

în ultimele luni am văzut că la 

camera superioară a Parlamen-

tului proiectele trec tacit, în ge-

neral, fără a fi  vorba de vreo 

situaţie specială. De asemenea, 

tot la Senat, chiulul este o obiş-

nuinţă pentru unii.

„Nu participăm la dezbateri, 

suntem în sală, de exemplu de 

oră se discută acum (n.r. luni) 

dacă este sau nu este cvorum. 

Proiectele trec oricum, pentru 

că ei, cei din PSD, au majori-

tate. Vom trece şi la alte forme 

de protest, cum ar fi  greva to-

tală, dacă cei din PSD vor blo-

ca acest proiect”, a spus sena-

torul PNL de Cluj, Alin Tişe.

Vă reamintim, Legea votu-

lui prin corespondenţă ar tre-

bui să fi e gata până în noiem-

brie, pentru a putea fi  aplica-

tă la alegerile legislative din 

2016, în condiţiile în care CC 

şi Comisia de la Veneţia au 

stabilit că legislaţia nu poate 

fi  amendată cu mai puţin de 

un an înaintea scrutinului. 

Proiectul votului prin cores-

pondenţă a fost considerat o 

prioritate a sesiunii parlamen-

tare trecute, după alegerile 

prezidenţiale existând consul-

tări la Palatul Cotroceni şi un 

acord de principiu.

Greva PNL, un joc de imagine?
Parlamentarii liberali amenință și cu alte forme de protest dacă proiectul votului prin corespondență nu va trece.

Sociologul Sebastian Lăzăroiu declara recent că PNL nu 
și-a dat silinţa pentru adoptarea votului prin corespon-
denţă tocmai pentu că ar fi  venit în dezavantajul său la 
negocierile pentru formarea unui nou Guvern post-ale-
geri parlamentare. „Cu votul prin corespondenţă PNL a 
comis o altă serie de erori. Dacă nu se adoptă legea, în 
2016 diaspora va fi  iar invitată la cozi la ambasade. PNL 
și-a făcut iarăși niște calcule greșite. Deși știau că mai 
multe voturi din diaspora le crește cota electorală, au zis 
că mai bine fără, din moment ce asta va avantaja și PMP 
și M10. Or, ei vor neapărat guvernare cu docilul UNPR, 
nu cu Băsescu și Macovei. Vor arunca vina pe PSD, dar 
PSD nu pierde nimic. Degeaba au depus moţiune de 
cenzură în iunie pe votul prin corespondenţă, dacă ea 
n-a fost urmată de presiuni asupra actualei majorităţi 
sau negocieri pentru o majoritate punctuală. Au vrut să 
menajeze și UDMR, au vrut să-și aleagă și partenerul de 
guvernare după 2016 și, în fi nal, tot ei vor ieși în pagu-
bă“, crede sociologul Sebastian Lăzăroiu.

Erorile PNL

ALIN TIȘE | 
senator PNL

„Proiectele trec 
oricum, pentru că ei, 
cei din PSD, au 
majoritate. Vom trece 
și la alte forme de 
protest, cum ar fi  
greva totală, dacă cei 
din PSD vor bloca 
acest proiect.“

RADU ZLATI | 
deputat PNL

„Nu este un boicot, 
este grevă japoneză 
în sensul că sesizăm 
vizibil prin banderola 
albă pe care o putrăm 
și prin care cerem 
urgentarea acestui 
proiect, al votului prin 
corespondență. Ne 
îndeplinim toate 
atribuțiile din fi șa 
postului.“

În timp ce PNL susține că PSD blochează adoptarea unui proiect pentru votul prin corespondență, PSD susţine că liberalii fac doar un joc de imagine
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a vizat, în dis-

cursul ţinut ieri la 

Universitatea Bucureşti, 

câteva puncte sensibile 

ale învăţământului supe-

rior care trebuie depăşite.

În acest context el a lansat 

o săgeată în direcţia guvernă-

rii Boc pentru adoptarea Le-

gii Educaţiei Naţionale fără 

dialog cu părţile vizate, prin 

asumarea răspunderii, lucru 

care a dus la necesitatea mo-

difi cării acesteia în repetate 

rânduri, scrie stiripesurse.ro.

În educaţie, ce facem azi 
desfacem mâine

Preşedintele a subliniat 

practic faptul că atunci când 

vine vorba de educaţie, deci-

ziile trebuie luate anticipând 

consecinţe pe termen lung.

„O viziune pe termen lung 

trebuie să ţină cont de reali-

tăţi şi să anticipeze consecin-

ţe. Altfel, ce facem azi, des-

facem mâine, ce construieşte 

un guvern, distruge următo-

rul, ce aprobă un Parlament 

înainte de alegeri, modifi că 

alt Parlament imediat după.

Am avut de curând o Le-

ge a Educaţiei făcută fără un 

asemenea dialog, iar conse-

cinţele se resimt până astăzi. 

A fost nevoie de modifi carea 

ei ulterioară pentru ca mii de 

cadre universitare să nu fi e 

obligate să părăsească siste-

mul.

Dacă vrem o Educaţie de 

calitate vă trebui să-i asigu-

răm o legislaţie de calitate, ca-

re nu se face în funcţie de in-

terese personale sau calcule 

politice, care nu se modifi că 

o dată pe săptămână şi care 

nu cade pradă populismului”, 

a spus preşedintele.

Adoptată prin asumarea 
răspunderii

Guvernul a hotărât la sfâr-

şitul anului 2010 să-şi angaje-

ze răspunderea în Parlament 

pe Legea Educaţiei Naţiona-

le, deoarece dezbaterile şi 

adoptarea Legii Educaţiei au 

fost blocate în Senat. Ulteri-

or, Curtea Constituţională (CC) 

a decis că este constituţiona-

lă Legea educaţiei naţionale 

adoptată prin asumarea răs-

punderii Guvernului.

Curtea Constituţională a 

respins atunci ca inadmisibi-

lă atât sesizarea preşedintelui 

Senatului, Mircea Geoană, cât 

şi pe cea formulată de 108 de-

putaţi PSD, PC şi PNL, apre-

ciind astfel că Legea educaţi-

ei este în acord cu prevederi-

le legii fundamentale.

La acel moment, era pen-

tru a treia oară când Legea 

educaţiei intra în atenţia Cur-

ţii Constituţionale.

Iohannis se ia de guvernarea Boc 
pe tema Legii Educației Naționale
Legislaţia în educaţie trebuie făcută dincolo de calcule politice şi interese personale.

KLAUS IOHANNIS | 
președintele 
României

„Ce facem azi, 
desfacem mâine, ce 
construieşte un 
guvern, distruge 
următorul, ce aprobă 
un Parlament înainte 
de alegeri, modifi că 
alt Parlament imediat 
după.“

Azi în Parlament

Deputatul PNL Elena Uioreau consideră că 
reforma în învăţământ ar trebui să redevi-
nă o prioritate pentru partidul pe care îl re-
prezintă.
„Cum arată şcoala, aşa va fi  şi ţara! PNL 
trebuie să-și reia menirea sa istorică, de a 
fi  principalul instrument politic al moderni-
zării naţionale. PNL nu are nevoie să inven-
teze roata și să caute modele reformatoare 
în altă parte, întrucât, in cei 140 de ani de 
existenţă, liberalii au făcut o masivă operă 
de edifi care instituţională. PNL este dator 
ca în viitoarea sa guvernare să întreprindă 
reforma sănătoasă și profundă a educaţiei 
naţionale, în spiritul, sensul și durata pe 
care le-a mai întreprins odată, la începutul 
modernizării României prin ceea ce istoria 
a reţinut: Reforma lui Spiru Haret.
La începutul secolului XX, într-o ședinţă a 
guvernului liberal, ministrul învăţămân-
tului Spiru Haret spunea: „Sistemul șco-
lar al unei ţări trebuie să fie oglinda fide-
lă a trebuinţelor, aspiraţiunilor și caracte-
rului naţional al poporului care o locuieș-
te.” – Spiru Haret. Vă reamintesc că prin 
reforma Spiru Haret (1898) și apoi, în 
1925, în vremea guvernului Ion I.C. 
Brătianu, liberalii au adoptat, instituit și 
fondat: certificatul de absolvire (bacalau-
reatul) stimulând, totodată, și metodele 
noi în predarea tuturor disciplinelor, pro-
fesorii fiind numiţi în funcţie de valoare; 
legea învăţământului profesional cu pla-
nuri de instrucţii și statute speciale pen-
tru școlile de arte și meșteșuguri, liceele 
militare, seminarele teologice. Au zidit 
școli. Doar în vremea ministrului Haret, 
în mandatele sale din perioada 1897 – 
1910 s-au ridicat în toată ţara 2.343 de 
școli, dintre care 1.980 cât timp Haret a 
fost ministru. Tot liberalii au fost cei care 
au instituit practica tipăririi de către 
Minister a manualelor, pentru a le ieftini. 
De asemenea, Spiru Haret este cel care a 
înfiinţat grădiniţele de copii din 
România. El a încurajat concursurile de 
cărţi didactice, susţinând reviste ca 
„Școala română”, „Convorbiri didactice”, 

a creat școli de adulţi și cantine pentru 
copiii săraci, fiind și promotorul turismu-
lui școlar.
Vi se pare că suntem în faţa altor realităţi 
decât cele cu care s-au confruntat înainta-
șii și fondatorii noștri? Păi, ia să vedem! 
Care era viziunea liberalilor la început de 
secol 20 și care era nevoia socială pe care 
învăţământul, în numele principiului și a 
acţiunii mecanicii sociale, trebuia să o în-
făptuiască? Haret credea că „învăţămân-
tului unei ţări este chemat să îndeplineas-
că un întreit scop. În prima linie, el trebuie 
să formeze buni cetăţeni. În a doua linie, 
el trebuie să procure tuturor tinerilor fon-
dul de cunoștinţe care este indispensabil 
oricărui om în viaţă, fără osebire de treap-

tă socială ș…ţ. În fi ne, el mai trebuie să 
formeze contingente pentru toate cariere-
le cari sunt necesare pentru viaţa comple-
tă și armonică a statului [...] 
Învăţământul, ca să fi e desăvârșit, trebuie 
să se îngrijească nu numai a cultiva spiri-
tul, înavuţindu-l cu cunoștinţe multe, dar 
a cultiva și inima, a forma caracterul, a fa-
ce, în fi ne, ceea ce se numește educaţiu-
nea tinerimei.”
Acestea sunt principiile și scopurile refor-
mei învăţământului, pe care noi liberalii 
suntem datori istoriei și viitorului naţional 
să o facem, punând capăt – odată pentru 
următorii cel puţin 25 de ani – tuturor ex-
perimentelor distructive care afectează ce 
avem mai de preţ: pe copiii noștri’’.

Elena Uioreanu crede că liberalii au uitat 
de reforma din învățământul românesc

Președintele României a abordat problema sistemului de învățământ, susținând că pentru o Educație de calitate e nevoie de legislație de calitate 
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Rezultatele cercetătorilor 

de la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din Cluj 

sunt recunoscute pe plan 

global de către cea mai 

mare editură ştiinţifi că 

din lume.

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj a fost nominalizată la 

Premiile Scopus, unul dintre 

cele mai importante evenimen-

te de recunoaştere a cercetării 

din lume. Potrivit bazei de da-

te Scopus, în România activea-

ză aproximativ 50.000 de cer-

cetători, care au publicat circa 

75.000 de articolele ştiinţifi ce 

în jurnale de profi l.

„România a avut o creşte-

re considerabilă în domeniul 

cercetării în ultimii zece ani. 

Aceste premii vor ajuta la con-

tinuarea dezvoltării mediului 

ştiinţifi c din România, care 

devine o ţară tot mai impor-

tantă pe harta cercetării din 

Europa Centrală şi de Est. Cer-

cetătorii şi instituţiile acade-

mice româneşti au astfel o vi-

zibilitate mult mai bună pe 

plan internaţional”, declară 

Cătălin Teoharie, Country De-

velopment Manager la Elsevi-

er pentru Europa de Sud-Est.

Potrivit bazei de date Sco-

pus, în România activează 

50.000 de cercetători, care au 

publicat peste 75.000 de arti-

cole ştiinţifi ce în jurnalele de 

profi l. Cele mai multe artico-

le ştiinţifi ce sunt publicate în 

domeniile inginerie (20.000), 

fi zică şi astronomie (12.000) 

şi medicină (11.000). Artico-

le mai puţine sunt în dome-

nii ca biochimie, genetică şi 

biologie moleculară (6.000), 

ştiinţe sociale (5.000) şi me-

diu (4.000). Analiza a fost fă-

cută în perioada 2010-2015.

Cercetătorii de la UBB, 
recunoscuţi pe plan mondial

Nominalizări
Premiile Scopus au fost crea-
te pentru a recunoaște activi-
tatea excepţională a instituţii-
lor academice și a jurnalelor 
de profi l din România. 
Nominalizările au fost făcute 
pentru două categorii: 
Research Excellence Award și 
Journal Excellence Award.

Nominalizările pentru 
Scopus Awards România 
2015 sunt:
Research Excellence Award
1.  Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj
2.  Institutul de Fizică și 

Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei”, din Măgurele

3.  Universitatea de Vest din 
Timișoara

Journal Excellence Award
1.  Balkan Journal of 

Geometry and its 
Applications

2.  International Journal of 
Computers, Communication 
and Control

3.  Journal of Gastrointestinal 
and Liver Diseases

România se afl ă pe pri-

mul loc într-un clasa-

ment al celor 12 ţări pe 

care toată lumea ar tre-

bui să le viziteze la un 

moment dat în viaţă, 

topul fi ind alcătuit de 

norvegianul Gunnar 

Garfors, care a călătorit 

în toate statele din lume 

până să împlinească 37 

de ani.

Gunnar Garfors, în prezent 

în vârstă de 40 de ani, a vizi-

tat 198 de ţări ale lumii îna-

inte să împlinească 37 de ani, 

potrivit site-ului american Bu-

siness Insider. Astfel, atunci 

când este întrebat care este 

ţara sa preferată, Gunnar Gar-

fors spune că îi este difi cil să 

aleagă doar una.

După o asemenea experi-

enţă, Gunnar se loveşte cel 

mai des de aceeaşi întrebare: 

„Ce ţară i-a plăcut cel mai 

mult?”. Acesta crede că în lu-

me există 12 ţări pe care toa-

tă lumea ar trebui să le vizi-

teze la un moment dat în via-

ţă. Prima dintre ţările reco-

mandate de Gunnar Garfors 

este România.

„Transilvania, foarte cu-

noscută pentru castelele sa-

le, munţii săi şi, desigur, 

Dracula, vă vor ului. Nu ui-

taţi de petrecerile din capi-

tala ţării, Bucureşti. Iar ro-

mânii ştiu şi cum să produ-

că o bere grozavă”, spune 

Gunnar Garfors, citat de bu-

sinessinsider.com.au.

Clasamentul ţărilor pe ca-

re toată lumea trebuie să le 

viziteze la un moment dat în 

viaţă, potrivit lui Gunnar Gar-

fors, este continuat de Mada-

gascar, Islanda, Vietnam, Kâr-

gâzstan, Kiribati, Noua Zee-

landă, Nicaragua, Sierra Leo-

ne, Dominica, Norvegia şi Uru-

guay.

Gunnar Garfors s-a născut 

în 1975, în Norvegia, şi locu-

ieşte în prezent în Oslo.

În 2012, Gunnar Garfors a 

vizitat cinci ţări de pe cinci 

continente (Asia, Africa, Eu-

ropa, America de Nord şi Ame-

rica de Sud) într-o singură zi, 

performanţă pentru care nor-

vegianul a intrat, în 2014, în 

Cartea Recordurilor Guinness.

În 2013, Gunnar Garfors a 

încheiat provocarea de a vi-

zita fi ecare ţară din lume, fi -

ind cel mai tânăr iubitor de 

călătorii. Un an mai târziu, el 

a vizitat 19 ţări într-o singu-

ră zi, înregistrând astfel un alt 

record.

Gunnar Garfors a publicat 

recent o carte despre experi-

enţa sa de călătorie, intitula-

tă „198: How I Ran Out of 

Countries”.

Gunnar Garfors este şi pre-

şedinte al International DMB 

A văzut toate ţăril
L-A IMPRESIONAT 
Un norvegian a călătorit în toată lumea, dar cel mai mult i

Sibiu, România

Cea de-a treia ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Carte Transilvania 

(FICT) începe marţi, 6 

octombrie. Marele specta-

col al cărţii are un prolog 

inedit: marşul lecturii.

Toţi cititorii sunt aşteptaţi 

la ora 12.00 în faţa Universi-

tăţii „Babeş-Bolyai” de pe stra-

da Mihail Kogălniceanu. 

“Semn de recunoaştere, o car-

te la purtător! În drum spre 

Piaţa Unirii – unde, la ora 

13.00, are loc deschiderea ofi -

cială a FICT –, vor avea loc 

câteva popasuri de lectură. 

Cei care doresc vor citi cu glas 

tare un fragment din cartea 

purtată. Scriitorii participanţi 

sunt invitaţi să dea startul la 

lectură”, spun organizatorii.

La deschiderea ofi cială a 

FICT, va fi  prezentat câştigă-

torul marelui premiu al Festi-

valului Naţional de Literatu-

ră – FestLit 2015.

Primul act al FICT vă invi-

tă la o sindrofi e a artelor: lan-

sarea seriei de autor Gabriela 

Adameşteanu (Editura Polirom; 

prezintă Irina Petraş); vernisa-

jul expoziţiei Mircea Bochiş, 

Condeiul şi penelul – „De car-

te nu scapi!” (în cadrul expo-

ziţiei va avea loc şi lansarea vo-

lumelor Sissi şi Amore, More, 

Ore, Re de Pavel Şuşară şi So-

cietatea de socializare din Me-

dio Monte de Marian Ilea – Edi-

tura Tracus Arte. Participă Ioan 

Cristescu, Ion Pop, Doru Rado-

sav şi Pavel Şuşară); concertul 

Formaţiei RRH: Gheorghe Par-

dău (saxofon), Marius Muntea-

nu (pian), Josua Dascăl (tobe) 

şi Alex Ţârc (bass).

Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania va avea loc 

în perioada 6-11 octombrie, în 

Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.

Festivalul Internaţional de Carte Transilvania 
debutează cu Marşul lecturii
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le din lume, dar Transilvania 
CEL MAI TARE

a plăcut în România: „Transilvania, munţii şi Dracula vă vor ului”.

Advancement Group (IDAG), 

o companie cu operaţiuni în 

domeniul radioului digital şi 

al televiziunii pe dispozitive 

mobile, care are membri pe 

patru continente. El este şi con-

sultant în probleme de distri-

buţie pentru Norwegian Broad-

casting Corporation (NRK), 

compania publică de televizi-

une şi radio din Norvegia.

Garfors scrie şi materiale 

despre călătorii pentru diferi-

te publicaţii internaţionale şi, 

adesea, participă la dezbateri 

şi conferinţe în toată lumea, 

potrivit informaţiilor publica-

te pe site-ul său. Zambia, Africa Kârgâzstan, Asia

Letonia, Europa

Iran, Asia

St. Kitts & Nevis, America Centrală

Korea de Nord, Asia

Profesorii din România 

sunt respectaţi de părinţi, 

dar nu şi de elevi, însă, 

cu toate acestea, doar 

unul din patru părinţi 

şi-ar încuraja copiii să 

devină profesori.

Profesorii sunt, în opţiuni-

le adulţilor, a doua cea mai 

respectată profesie din zece 

evaluate, după cea de medic, 

înaintea altor profesii, precum 

inginer, avocat, economist sau 

preot, însă doar 14% dintre 

români consideră că profeso-

rii sunt respectaţi şi de copii, 

potrivit unui studiu.

Conform studiului, 16,7% 

dintre români au pus pe pri-

mul loc profesorii atunci când 

li s-a cerut să ordoneze zece 

profesii prin prisma respectu-

lui personal pentru acestea. 

Pe primul loc este profesia de 

doctor, aleasă ca fi ind cea mai 

respectată profesie de către 4 

din 10 români. Apoi, în ordi-

ne, sunt respectate ocupaţiile 

de profesor, cercetător, preot, 

programator, avocat, inginer, 

consultant în management, 

contabil şi economist.

„Datele studiului pun în 

evidenţă un fenomen intere-

sant – în ciuda respectului 

mare pe care românii îl au fa-

ţă de meseria de profesor, doar 

unul din patru (26%) şi-ar în-

curaja copiii să îmbrăţişeze a-

ceastă profesie. Cu această ci-

fră, ne situăm sub media ţă-

rilor incluse în Studiul Global 

privind Statutul Profesorului”, 

spune Irina Anghel Enescu, 

fondatoarea Triple Helix.

Studiul mai arată că în Ro-

mânia numărul celor care şi-ar 

încuraja copiii să devină pro-

fesori este mai mic decât în 

ţări precum China (48%), Co-

reea de Sud (45%), Singapo-

re (35%) sau Statele Unite 

(32%), dar mai mare decât în 

ţări precum Franţa (23%), 

Germania (18%) sau Portu-

galia (12%).

Potrivit studiului, doar 14% 

dintre români consideră că 

profesorii sunt respectaţi de 

către copii, cifră cu care Ro-

mânia se situează pe unul din-

tre ultimele locuri, raportat la 

ţările incluse în Studiul Glo-

bal referitor la Statutul profe-

sorului.

„Comparându-ne cu ţările 

analizate de Studiul Global re-

feritor la Statutul Profesoru-

lui, datele noastre plasează 

România pe primul loc în ce-

ea ce priveşte respectul părin-

ţilor faţă de profesia de pro-

fesor, dar pe unul din ultime-

le locuri în ceea ce priveşte 

percepţia adulţilor cu privire 

la respectul copiilor pentru 

profesori. Este o combinaţie 

nefi rească şi îngrijorătoare 

pentru competitivitatea viitoa-

re a ţării,” a mai spus fonda-

toarea Triple Helix.

Datele pentru acest studiu 

au fost culese în perioada 

25-30 septembrie 2015, folo-

sind panelul Daedalus Onli-

ne, pe un eşantion de 511 per-

soane, reprezentativ pentru 

populaţia României cu vârsta 

între 18 şi 65 de ani.

Studiul Global referitor la 

Statutul Profesorului (luat ca 

referinţă pentru studiul Tri-

ple Helix) este realizat de 

Fundaţia Varkey, cea care 

acordă Global Teacher Prize 

– premiul de un milion de 

dolari acordat anual unui pro-

fesor de oriunde din lume, 

ales pentru contribuţii excep-

ţionale la dezvoltarea profe-

siei de dascăl. Şi profesorii 

români pot aplica pentru acest 

premiu, Global Teacher Pri-

ze fi ind o competiţie interna-

ţională, deschisă cadrelor di-

dactice care predau copiilor 

între 5 şi 18 ani, iar terme-

nul limită de depunere a apli-

caţiilor pe website-ul www.

globalteacherprize.com este 

10 octombrie.

Profesorii din România sunt respectaţi de părinţi, dar nu şi de elevi
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, 
mobilat, utilat, 

decomandat, et. 1 sau 
2, de preferat cart. 
Zorilor, Bună-Ziua, 

Gheorgheni, Grigorescu.
Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (3.7)

TERENURI

¤ Vând pădure de stejar virgină, 
supr. 25 ha, în dealul Blajului, 
jud. Alba. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (2.7)

¤ Vând teren de construcţii, în su-
pr. de 612 mp în staţiunea Sova-
ta Băi, zona centrală, utilităţi în 
apropiere, are toate actele nece-
sare. Aștept telefoane la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum forestier, preţ 8 euro/mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.7)

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-

plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm personal curăţenie 
magazin haine Polus Cluj. Pro-
gram 3 ore/zi. Salariu 500 Ron. 
0758-817552. (1.5)

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie şi 
asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (2.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(2.7)

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10. Aștept oferte 
la tel.0740-876853. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc autoturism în 
stare bună sau nou, , marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15. Oferte la tel. 
0744-653097. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, dulap cu trei uși, două 
scaune cu cadru metalic, cu tapi-
ţerie verde, o covată cu lemn cio-
plit. Relaţii suplimentare la tel. 
0749-041124. (2.7)

MEDICALE

¤ Vând bandă de alergare magne-
tică MGB, pliabilă, cu sistem de frâ-
nare magnetică, măsurarea pulsu-
lui, cu senzori de mână, computer 
cu 6 funcţii de scanare, timp, viteză, 
puls, kilometraj, consum calorii, ca-
pacitate maximă 100 kg, preţ 600 
RON, negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator „West Dry”, cu 
baterii și aspirator pentru autotu-
rism „Auto Bosch”, cu indicator. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut 
DURKOPP pentru piele Cod KI 
15-2 și SINGER pentru piele și 
materiale textile, Cod L331752. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-974569. (2.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, 140 l, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0753-990712. (3.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

DIVERSE

¤ Vând îmbrăcăminte, încălţă-
minte și alte bunuri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (2.7)

¤ Vând set de ceas de damă și 
bărbaţi + breloc „Iacob Marc” cu 
brăţară, digital video cameră re-
corder „Sony”, nou și aparat de 
masaj „Zepter International”. Inf. 
la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând binoclu „Spectrum 10 x 
25”, „Tronic 10 x 50”. Relaţii la 
tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând ceas „Atlantic”. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. (2.7)

¤ Vând două truse 100 TOOL set 
având chei, șurubelniţe, clești, 
etc, ax mecanică fi nă, diferite bri-
chete de colecţie, stilouri noi și pi-
xuri foarte frumoase din colecţie. 
Inf. la 0759-020427. (2.7)

¤ Vând convector la coș, masă și 
ax circulă, radio pentru autotu-
rism. Inf. suplimentare la tel. 
0749-041124. (2.7)

¤ Vând IEFTIN pianină „Altarus 
3000”. Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (2.7)

¤ Vând șah table, cutie deosebită. 
Sunaţi la tel. 0749-041124. (2.7)

¤ Cumpăr rulotă folosită. Aștept 
oferte la tel. 0749-041124. (2.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (3.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (4.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fotbal, care a aparţinut Clu-
bului F.C. BARCELONA. Preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate. Inf. la tel. 0745-605078 sau 
la adresa sat Gheorgheni nr. 455.

CITAŢIE

¤ NUMITĂ Horak Ileana, născ. Ju-
can, în calitate de pârâtă în dosar 
nr. 17895/211/2011 al Curţii de 
Apel Cluj, este citată pe data de 
21.10.2015, sala 38, la Curtea de 
Apel Cluj, orele 8. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. SCUTUL NEGRU SERVICE 
S.R.L., anunţă publicul interesat a-
supra depunerii solicitării de emite-

re a acordului de mediu pentru 
proiectul, „Construire spălătorie, 
vopsitorie şi tinichigerie auto, îm-
prejmuire proprietate şi branşare 
la utilităţi“, propus a fi  amplasat în 
com. Apahida, str. Libertăţii, nr. 
347, Cluj-Napoca, jud. Cluj. Infor-
maţiile privind proiectul pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Proiectul Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr.99 și la sediul afl at în 
str. Eroii Pascu, nr.40, com. Apahi-
da, Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni 
până vineri de la orele 9,00-16,00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj. (1.1)

PIERDERI

¤ VIAL IMPOR EXPORT S.R.L. C.U.I. 
2895182, J12/3226/1992, pierdut 
certifi cat constatator nr. 
134039/31.12.2009. Se declară 
nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatatorpen-
tru fi rMA SZALAI JULIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ, C.U.I. 
20235869. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student și legi-
timaţie transport pe numele POP-
ȘOR ADELINA, eliberat de Faculta-
tea de Arhitectură. Le declar nule. 
(1.1)
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cluj@prink.ro  www.prink.ro

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:05 Împreună astă seară
18:45 5 povești din comunism
19:45 Vorbește corect! (reluare)
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (live)
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naţiei (reality show)
23:10 Noaptea zilei următoare 
(sua, 1968, dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Poftiţi de vă iubiţi! (2015, 
divertisment)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, ser., 
episodul 12)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 MasterChef (2015, emis. 
con., sezonul 5, episodul 8)
22:45 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 6, episodul 8)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Jurnalul STV Junior
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Focus Magazin (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Nimeni nu-i perfect (rom., 
s. com., sezonul 1, ep. 12)
15:30 Cireașa de pe tort 
(sezonul 10, episodul 4)
16:30 Focus
17:15 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotașilor (div., 
sezonul 32, episodul 10)
21:00 Mondenii (2006, div., 
sezonul 16, episodul 1)
22:00 Trăsniţii (se. 25, ep. 10)
22:45 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 154)
23:15 Adevăratul Casanova 
(2003, doc.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, 
divertisment) (reluare)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Furtună pe Bosfor (tur., 
2014, s. dr.)
22:15 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Sport Confi dential (reluare)
13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Alice face legea (can., 
2004, com., ep. 6) (reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: 
AFC Botoșani – AFC ASA 2013 
Tg. Mureș (reluare)
18:00 Business Expres 
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (live)
21:00 Povești fără sfârșit (can.-
ger., 2001, ser., episodul 13)
22:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., ep. 57)
23:00 El capo (col., 2009, s. 
thrill., episodul 9) 

Viarom Construct SA Agenţia Cluj 

angajează 

muncitori califi caţi în domeniul 

CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI PODURI 
(asfaltatori, pavatori, betonişti, 

exec. lucrări edilitare)

Aşteptăm CV-urile dvs. la:

• numărul de fax: 021.242.06.90;

•email offi ce@viarom.ro sau 

• la adresa str. Avram Iancu nr. 32A, 
etaj 2, Cluj-Napoca

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri:

1.  Imobil constând în teren + construcţie, situat în 
Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de 
pornire: 438.937,98 lei

în data de 14.10.2015, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea 
fi  depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de 
28.10.2015, 11.11.2015, 25.11.2015 și 09.12.2015, la 
aceeași oră și în aceleași condiţii

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766-336678

ANUNȚ PUBLICITAR

Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02216 Cluj-Napoca 
organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii 
de spaţii pentru:

- funcţionare cabinete medicale;
- amplasare automate de cafea;
-  spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi de redactare 

şi servicii de arhivare documente care impun autorizaţii 
de acces la informaţii cu caracter de stat.

Licitatia are loc în ziua de 27.10.2015 la sediul U.M. 
02216 Cluj-Napoca, din str. Traian Moșoiu, nr. 29, localitatea 
Cluj-Napoca astfel:

- ora 09.00 – funcţionare cabinete medicale;
- ora 10.00 – amplasare automate de cafea;
-  ora 14.00 – spaţii pentru desfășurarea unor activităţi de 

redactare și servicii de arhivare documente care impun 
autorizaţii de acces la informaţii cu caracter de stat.

În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de 
06.11.2015 la aceleași ore și la aceeași adresa.

Condiţiile privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse 
în caietele de sarcini, care se achiziţioneaza fi ecare, de la 
sediul U.M. 02216 Cluj-Napoca, începând cu ziua de 
08.10.2015, contra sumei de 10 lei, achitate la casieria 
unităţii.

Ofertele împreună cu celelalte documente se vor depune 
la registratura unităţii militare, până la data de 26.10.2015, 
ora 09.00, respectiv 05.11.2015, ora 09.00, în situatia 
repetării licitaţiei.

Garanţia de participare se exprimă în lei și se constituie 
prin scisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, 
sau prin depunere de numerar la casieria unităţii militare 
până la data și ora depunerii ofertei.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii sau la 
telefon 0264-450634, interior 0521.

Firma de curatenie One Way 
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte: 
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase,punctuale,amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta ,te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
–  vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 

clientilor nostri ,iar noi iti vom
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str.Fabricii,nr.118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
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CONVOCATOR

S.C.ROXER GRUP S.A.,
CLUJ-NAPOCA, STR.CALEA BACIULUI NR.1-3, 

NR.O.R.C.J12/84/1991; CUI 201845, 
TEL/FAX 0264.435.101.

CONVOCAREA
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

S.C.ROXER GRUP S.A.
Consiliul de administraţie al S.C.ROXER GRUP S.A., în-

registrată la ORC Cluj sub nr. J12/84/1991, având CUI 
201845, tel/fax 0264.435.101, convoacă Adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor pentru data de 16.11.2015, 
ora 12.00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Calea 
Baciului nr. 1-3, pentru toţi acţionarii înregistraţi la S.C. Re-
gistrul Mioriţa S.A. la data de 20.10.2015, considerată ca 
dată de referinţă.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acţionari-
lor este următoarea :

Modifi carea remuneraţiei membrilor Consiliului de ad-
ministraţie.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutar-legale de 
cvorum în data de 16.11.2015, Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor este convocată pentru data de 17.11.2015, 
în același loc , la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societă-
ţii, la adresele și telefoanele menţionate mai sus, zilnic de 
luni până vineri, între orele 14.00-16.00.

Președintele Consiliului de Administraţie
Abrudan Dumitru Doru

PUBLICITATE

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

Gruparea Stat Islamic a distrus Arcul de Triumf din Palmira 
Activiștii sirieni au anunţat 

duminică seara că militan-

ţii grupării Stat Islamic au 

distrus Arcul de Triumf din 

orașul antic Palmira, mo-

nument vechi de 2.000 de 

ani.

Aruncarea în aer a acestui 

obiectiv face parte din 

campania condusă de 

acești militanţi de distru-

gere a monumentelor isto-

rice afl ate pe teritoriile pe 

care le controlează în Siria 

și Irak.

Arcul de Triumf a fost unul 

dintre cele mai cunoscute 

monumente din Palmira, 

oraș cunoscut de sirieni 

sub numele de „Mireasa 

deșertului” care lega 

Imperiul Roman de Persia 

și Orient, și ocupat de gru-

parea SI în luna mai.

Înainte

După

Medicina a deschis ieri 

sezonul premiilor Nobel, 

care recompensează în 

fi ecare toamnă cercetă-

tori, scriitori şi artizani ai 

păcii.

Comitetul Nobel i-a de-

semnat câştigători ai Pre-

miului Nobel pentru Medi-

cină 2015 pe William C. Cam-

pbell, Satoshi Omura, pen-

tru descoperirile privitoare 

la terapia împotriva infecţi-

ilor cauzate de paraziţii in-

testinali, şi Youyou Tu, pen-

tru descoperirile ei privitoa-

re la terapia împotriva ma-

lariei.

William C. Campell este 

născut în 1930, în Irlanda. A 

studiat la Universitatea din 

Dublin, după care a obţinut 

un doctorat la Universitatea 

din Wisconsin (SUA). În pre-

zent, este cercetător emerit la 

Universitatea Drew, Madison, 

New Jersei, SUA.

Satoshi Omura s-a năs-

cut în 1935, în Japonia. A 

obţinut un doctorat în ştiin-

ţe farmaceutice la Universi-

tatea din Tokyo. Este profe-

sor emerit la Universitatea 

Kitasato.

Youyou Tu s-a născut în 

1930, în China. A absolvit sec-

ţia de farmacie a Universită-

ţii Medicale din Beijing în 

1955. Din 2000 este profesor 

la Academia de Medicină Tra-

diţională Chineză.

Marţi va fi  desemnat lau-

reatul Premiului Nobel pen-

tru Fizică, miercuri pe cel al 

Premiului Nobel pentru chi-

mie, joi este ziua Premierului 

Nobel pentru Literatură (da-

ta nu este încă sigură), iar vi-

neri este marea zi a Premiu-

lui Nobel pentru Pace. Sezo-

nul atribuirii premiilor Nobel 

se va încheia în 12 octombrie 

cu cel pentru economie.

Fiecare premiu Nobel are 

o valoare de 8 milioane de co-

roane suedeze (aproape 

855.000 de euro), care se îm-

part între laureaţi, dacă exis-

tă mai mulţi.

S-au anunţat câştigătorii 
Premiului Nobel pentru Medicină

William C. Campbell Satoshi Omura Youyou Tu

Complexul antic al Palmirei, unde se afl ă de asemenea rămăşiţele templelor dedicate zeilor 
şi zeiţelor, a fost aruncat în aer de gruparea SI

Observatorul sirian pentru Drepturile Omului a transmis că militanţii SI au aruncat în aer 
arcul, dar au lăsat colonadele în picioare
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NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., Cluj-Napoca în calitate 

de lichidator judiciar provizoriu al societăţii Marca Outdoor 
S.R.L., Cluj-Napoca (în faliment, in bankruptcy, en faillite) 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa din data de 
08.09.2015, în dosarul nr. 140/1285/2015, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Creditorii societăţii Marca Outdoor S.R.L., Cluj-Napoca 
(Cluj-Napoca, str.Trifoiului, nr. 16, bl. H12, ap. 6, judeţ Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1665/2010, 
având CUI RO 27526784) că faţă de aceasta a fost deschisă 
procedura generală a falimentului prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor (născute în 
perioada 07.04.2015-08.09.2015) este 20.10.2015.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este data de 13.11.2015.

3. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
împotriva trecerii creanţelor sau drepturilor de preferinţă 
în tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea 
tabelului suplimentar de creanţe în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă.

4. Termenul pentru întocmirea tabelului defi nitiv consolidat 
al creanţelor este 08.12.2015.

CFR Cluj va disputa 

meciul din cadrul acestei 

faze a Cupei României pe 

terenul echipei de pe 

malul mării.

Programul ofi cial al meciu-

rilor din optimile de fi nală ale 

Cupei României, care se vor 

disputa între 27 şi 29 octom-

brie, a fost stabilit ieri, infor-

mează Federaţia Română de 

Fotbal.

Primele trei partide se vor 

disputa marţi, 27 octombrie, 

alte trei se vor juca miercuri, 

28 octombrie, iar restul sunt 

programate pentru data de 29 

octombrie.

Jocurile din optimile și sfer-

turile de fi nala se disputa în 

sistem eliminatoriu, într-o sin-

gură manșă, pe terenul echi-

pei de categorie inferioară sau 

mai slab clasată în campiona-

tul precedent.

În caz de egalitate după 90 

de minute de joc, se proce-

dează la prelungiri și, dupa 

caz, la executarea loviturilor 

de departajare.

În jocurile la care partici-

pă echipe din Liga 2 sau Liga 

1 se pot efectua maximum trei 

înlocuiri de jucători.

S-a stabilit programul oficial al optimilor 
de finală ale Cupei României

Meciul de rugby România 

– Canada, programat 

astăzi la Cupa Mondială 

2015, este ca o „semifi na-

lă” pentru Lynn Howells, 

a declarat antrenorul 

Stejarilor, citat de AFP.

Deja eliminate înaintea 

duelului de la Leicester 

(18:45, ora României), Ca-

nada şi România vor încer-

ca, cu un stil de joc diferit, 

să obţină prima lor victorie 

în Grupa D. Românii, care 

mai au un meci, duminică, 

împotriva Italiei, pot spera 

să încheie pe locul trei ca să 

se califi ce automat la urmă-

toarea ediţie a Cupei Mon-

diale. Pentru aceasta, ei au 

nevoie de victorie în cele do-

uă meciuri rămase.

„Noi am avut două obiec-

tive (înaintea Cupei Mondia-

le): primul, atins, a fost să 

arătăm că putem rivaliza cu 

cele mai bune echipe; al doi-

lea a fost să obţinem două 

succese pentru a ne califi ca 

la ediţia 2019 din Japonia şi 

să benefi ciem astfel de patru 

ani ca să ne pregătim”, a sub-

liniat Lynn Howells.

După ce echipa să a rezis-

tat o repriză împotriva Fran-

ţei (11-38) şi a Irlandei (10-44), 

tehnicianul galez e prezentat 

meciul cu Canada ca pe o „se-

mifi nală”.

Pentru a obţine victoria, el 

va miza pe forţa pachetului 

său de înaintare, la fel ca în 

noiembrie anul trecut, la Bu-

cureşti, la ultima întâlnire din-

tre cele două echipe, câştiga-

tă de România (18-9).

Englezul Wayne Barnes va 

arbitra meciul România – Ca-

nada.

Căpitanul „stejarilor” a afi r-

mat că unitatea echipei este 

punctul forte pe care se baza 

în partida cu reprezentativa 

Canadei.

„Canada practică un joc ra-

pid pe trei sferturi şi noi tre-

buie să avem o apărare bună, 

să nu le lăsăm spaţii. Cred că 

echipa care va greşi cel mai 

puţin va câştiga. Punctul nos-

tru forte este unitatea grupu-

lui. După ce am văzut video 

cu ei nu sunt foarte mari dife-

renţe faţă de meciurile test, 

dar un meci de Cupă Mondi-

ală nu se compară cu un meci 

test, sunt imprevizibili şi noi 

trebuie să fi m foarte atenţi. Nu 

sunt relevante victoriile din 

meciurile test, în 2013 i-am bă-

tut la limită, în ultimul minut, 

iar în 2014 a fost o victorie mai 

categorică. Sper să avem su-

portul tribunelor marţi (n.r. as-

tăzi), am fost impresionat pe 

Wembley să vad atât de mul-

ţi irlandezi, sper ca publicul 

să fi e alături de noi”, a decla-

rat căpitanul Mihai Macovei.

Primul XV aliniat de Lynn 

Howells este asemănător cu 

cel care a jucat în meciul cu 

Franţa, fi ind făcute doar două 

modifi cări, Michael Wiringi la 

uvertura şi Ionuţ Botezatu in-

trând pe postul de aripă.

În palmaresul direct al în-

tâlnirilor dintre România şi 

Canada sunt consemnate cinci 

dispute, două succese fi ind 

contabilizate în dreptul 

nord-americanilor şi trei în 

contul „stejarilor”.

Prima dată când cele două 

naţiuni s-au afl at faţă în faţă 

a fost la Cupa Mondiala din 

1991, atunci când au făcut par-

te din Grupa a 4-a alături de 

Franţa şi Fiji. Cum România 

pierduse prima partidă în faţa 

„cocoşilor galici”, iar Canada 

câştigase disputa cu Fiji, due-

lul româno-canadian care a 

avut loc la Toulouse fost deci-

siv în stabilirea echipei califi -

cate pentru faza sferturilor de 

fi nală. Canada s-a impus atunci 

cu rezultatul de 19-11.

Primul succes al Stejari-

lor în faţa Canadei s-a con-

semnat pe 19 noiembrie 2005, 

atunci când după o partidă 

dramatică am reuşit să în-

toarcem rezultatul pentru a 

câştiga cu 22-20, disputa fi -

ind găzduită în Complexul 

Ghencea.

Această partidă a însemnat 

debutul pentru „stejari” a lui 

Cătălin Fercu şi atunci, ca şi 

acum pe postul de fundaş. 

Acesta este de altfel singurul 

jucător prezent pe teren care 

se mai afl ă în lotul echipei na-

ţionale participantă la Cupa 

Mondială din 2015.

Romania şi Canada s-au re-

întâlnit în 2013, atunci când 

o lovitură de pedeapsă con-

cretizata de Florin Vlaicu în 

ultimul minut a decis soarta 

partidei, practic Florin Vlaicu 

cu cele şapte tentative de ţin-

tă reuşite aducând Stejarilor 

victoria cu 21-20.

Ultima confruntare dintre 

frunza de stejar şi cea de ar-

ţar a avut loc anul trecut, din 

nou Florin Vlaicu fi ind eroul 

echipei noastre naţionale cu 

şase lovituri de pedeapsă con-

cretizate faţă de cele două, re-

spectiv una izbutite de Prti-

chard şi McRorie.

România s-a impus cu 18-9, 

după un joc pe care l-am do-

minat în cea mai mare parte, 

atât teritorial cât şi din punct 

de vedere al posesiei balonu-

lui, eforul înaintării fi ind com-

pletat efi cient de Vlaicu. Acest 

succes ne-a adus avantajul în 

palmaresul direct contra Ca-

nadei.

Meciul cu Canada, ca o „semifinală” 
pentru Lynn Howells
Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori până acum, „stejarii” impunându-se de trei ori, iar nord-americanii de două ori.

Primul XV

Titulari: 1. Mihăița Lazar, 2. Otar Turashvili, 3. Paulica Ion, 
4. Valentin Poparlan,  5. Johannes Van Heerden, 6. 
Valentin Ursache, 7. Viorel Lucaci, 8. Mihai Macovei (căpi-
tan), 9. Florin Surugiu, 10. Michael Wiringi, 11. Ionuț 
Botezatu, 12. Florin Vlaicu, 13. Paula Kinikinilau, 14. 
Mădălin Lemnaru, 15. Cătălin Fercu.

Rezerve: 16. Andrei Rădoi, 17. Andrei Ursache, 18. 
Alexandru Țăruș, 19. Daniel Carpo, 20. Stelian Burcea, 21. 
Valentin Calafeteanu, 22. Adrian Apostol, 23. Csaba Gal.

Românii pot spera să încheie grupa pe locul trei

Programul meciurilor

Cu menţiunea ca toate partidele vor fi  televiza-
te, iată programul optimilor de fi nală ale Cupei 
României:

Marţi, 27 octombrie
FC Brașov (II) – AFC Astra Giurgiu, ora 17:00, 
stadionul Tineretului (Brașov)
CS Concordia Chiajna – CSMS Iași, ora 19:00, 
stadion Concordia (Chiajna)
ACS Poli Timișoara – Petrolul Ploiești, ora 
21:00, stadion Dan Păltinișanu (Timișoara)

Miercuri, 28 octombrie
SC Bacău (II) – ASA Târgu Mureș, ora 16:00, 
stadion Letea (Bacău)
FC Viitorul Constanţa 2 (III) – CFR 1907 Cluj, 
ora 18:00, stadion Central (Ovidiu)
Pandurii Târgu Jiu – Dinamo București, ora 20:30, 
stadion Municipal (Drobeta Turnu Severin)

Joi, 29 octombrie
FC Viitorul Constanţa – FC Botoșani, ora 18:00, 
stadion Central (Ovidiu)

FCM Baia Mare (II) – Steaua București, ora 20:30
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Nou examen 
pentru studenţi
„U” Cluj – Olimpia Satu Mare, 
meci din etapa a 7-a a Ligii a 
II-a, se dispută astăzi, de la ora 
19:00, pe Cluj Arena. Biletele 
pentru această partidă se pot 
lua, până la ora partidei, de la 
casele de bilete din incinta sta-
dionului. Preţul este de 10 lei la 
Tribuna 1, Tribuna 2 și Peluză, 
30 – 50 de lei la VIP. Copiii au 5 
lei reducere dacă se prezintă la 
case cu carnetul de elev. În ulti-
ma partidă, din weekend, elevii 
lui Marius Popescu au reușit să 
producă o surpriză, la Mioveni, 
în faţa echipei lui Claudiu 
Niculescu, câștigând cu 1-0. 

Pe scurt

SPORT

Meciul cu Canada, 
ca o „semifinală”
Meciul de rugby România – Cana-
da, este ca o „semifi nală” pentru 
Lynn Howells. Pagina 11

Săptămână 
decisivă pentru 
„tricolori”
România întâlneşte Finlanda şi Insu-
lele Feroe în ultimele două partide din 
preliminariile Euro 2016.  Pagina 11

PUBLICITATE

Echipa de baschet feminin 

din cadrul Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj 

a fost învinsă sâmbătă, cu 

scorul de 75-71, pe tere-

nul formaţiei BCM Danzio 

Timişoara.

Timişorencele s-au impus 

deşi au avut cu opt posesii 

mai puţin decât oaspetele, 

dar au avut procentaje mai 

bune la aruncări şi un sfert 

trei de excepţie prin care s-au 

distanţat la 13 puncte la ul-

tima pauză. Oaspetele au ofe-

rit o lecţie de apărare pe tot 

terenul în ultima perioadă de 

joc şi au pus mari probleme 

gazdelor, apropiindu-se la trei 

puncte, dar elevele lui Bog-

dan Bulj au rezistat şi la fi -

nal au obţinut o victorie im-

portantă cu una din contra-

candidatele la play-off, o gru-

pare cu pretenţii mai mari ca 

în alte sezoane.

Clujencele au inaugurat 

tabela printr-un coş de do-

uă puncte al pivotului Ajano-

vic, dar gazdele au restabi-

lit imediat egalitatea prin 

Wilson. Cu aproximativ trei 

minute de fi nalul primului 

sfert, Universitatea Cluj con-

ducea cu 7 puncte, însă Stan-

kovic şi Lough au mai redus 

din avantajul formaţiei clu-

jene prin aruncări de două 

puncte. Sfertul doi a început 

cu încercări de la mare dis-

tanţă ratate de Mitov şi Du-

mitrache, între aceste execu-

ţii înscriind de 2 puncte ace-

eaşi Ajanovic.

Timişorencele au ieşit de 

la vestiare determinate să pre-

ia controlul meciului, ceea ce 

au şi reuşit în sfertul trei. U-

niversitatea Cluj a evoluat mai 

bine în ultimul sfert al parti-

dei. Formaţia bănăţeană a con-

trolat mai bine fi nalul parti-

dei reuşind să se impună la o 

diferenţă de două coşuri.

La fi nalul partidei din sala 

„Constantin Jude”, Ines Ajano-

vic, cu 24 de puncte, 9 recupe-

rări şi 3 pase decisive, a fost cea 

mai bună jucătoare a echipei 

noastre. Ea a fost urmată de Brit-

tany Wilson şi Marija Prlja, am-

bele cu câte 13 puncte.

În următoarea etapă a Li-

gii Naţionale, Universitatea 

Cluj va primi vizita formaţiei 

CS Phoenix Galaţi. Confrun-

tarea dintre cele două echipe 

va avea loc mâine, de la ora 

18:00, în Sala Sporturilor „Ho-

ria Demian”.

Debut cu stângul în Liga Națională
Partida a contat pentru prima etapa a noului sezon din Liga Naţională.

CS Universitatea Craiova 

a avut o revenire remar-

cabilă şi a câştigat cu 2-1 

în prelungiri pe terenul 

lui CFR Cluj, după ce a 

fost condusă de ardeleni.

În prima repriză, clujenii 

puteau profi ta de greşeala lui 

Vătăjelu, dar şutul golghete-

rului ardelenilor, Cristian Lo-

pez, a fost respins de porta-

rul Bălgrădean, la o fază în 

care Acka s-a accidentat şi a 

fost schimbat (18). Gazdele 

au trimis apoi în bară, la şu-

tul violent al croatului Gomelt 

(34). Tot CFR a fost aproape 

de a deschide scorul în prima 

repriză, prin Larie, dar Bălgră-

dean a fost la datorie (40).

Ardelenii au modifi cat tabe-

la imediat după pauză, după o 

schemă interpretată la perfec-

ţie la o lovitură liberă şi fi nali-

zată de Beleck (47). Peste 10 

minute, Dumitraş a testat vigi-

lenţa lui Marc (56). La poarta 

cealaltă, Beleck l-a evidenţiat 

pe Bălgrădean, care a scos în 

corner şutul periculos (65). În 

minutul 78, Craiova a egalat 

prin Nuno Rocha, care s-a afl at 

la capătul unei centrări a lui 

Băluţă. În prelungiri, oaspeţii 

au dat lovitura. Nuno Rocha a 

nimerit bara din apropierea por-

ţii, dar faza a continuat şi Du-

mitraş – tocmai cel care l-a în-

locuit pe accidentatul Acka – a 

marcat golul victoriei (90+2), 

stabilind scorul fi nal de 1-2.

Pentru olteni a fost a treia 

victorie consecutivă în deplasa-

re. De partea cealaltă, CFR Cluj 

nu mai pierduse pe teren pro-

priu de o jumătate de an. Pe 22 

martie, cu Eugen Trică antrenor, 

suferise ultima înfrângere în 

Gruia, scor 0-1 cu Petrolul.

CFR Cluj a încheiat turul Ligii 1 
cu o înfrângere în prelungiri
Oltenii îşi continuă seria excelentă de rezultate în Liga 1 şi şi-au depus candidatura 
pentru un loc în play-off, după victoria din Gruia.

Clujenii nu mai pierduseră pe teren propriu din luna martie

Echipele de start

CFR Cluj: Marc – Tiago Lopes, 
Larie, Goian, Mario Jorge – 
Petrucci, Tomislav – Jakolis 
(Bruno '81), C. Lopez (Negruţ 
'82), Nouvier (Păun '70) – 
Beleck. Antrenor: Francisc Dican.

CS Universitatea Craiova: 
Bălgrădean – Achim, Popov, 
Acka (Dumitraș '21), Vătăjelu 
– Ivan (Curelea '85), Kay, 
Mateiu, Băluţă – Bawab 
(Bancu '90+3), Nuno Rocha. 
Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonaşe galbene: Larie '52, 
Tiago Lopes '73 / Acka '13, 
Kay '47

Arbitri: Lucian Rusandu – 
Valentin Avram, Andrei 
Constantinescu – Marian Barbu
Observatori: Ioan Onicaș, 
Valer Șulea
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