
MARȚI | 25 OCTOMBRIE 2016 | anul XIX, nr. 206 (4907) | 12 pagini | 1,50 lei

CULTURĂ

Ce i-a lipsit Clujului
Raportul Final al Juriului care a selectat 

oraşul din România care va deveni Capi-

tală Culturală Europeană în 2021 vine cu 

surprize.  Paginile 6-7

ACTUALITATE

Să tot fii chiriaş 
la Primărie
Clujenii plătesc 15.000 de lei pentru indo-

lenţa unui “caz social” şi neglijenţa anga-

jaţilor municipalităţii.  Pagina 2

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

POLITIC

„Tinerii” pe care îi trimite PNL 
Cluj în Parlament în 2016

ACTUALITATE

300 de clujeni au comemorat 
Revoluţia ungară din 1956

Deşi au vorbit în ultima pe-
rioadă de o reformare a clasei 
politice şi o reîntinerire a aces-
teia, PNL trimite în cursa ale-
gerilor parlamentare candidaţi 
care nu se afl ă tocmai la prima 
tinereţe. Vârsta minimă pentru 
a putea intra în cursa pentru 
Camera Deputaţilor este 18 ani, 
iar pentru Senat este de cel pu-
ţin 33 de ani.

Cel mai tânăr candidat PNL 
clujean este consilierul judeţean 
Călin Tuluc, în vârstă de 40 de 
ani. Media de vârstă a candida-
ţilor este de 55 de ani (49 de 
ani, vârsta medie a candidaţilor 
eligibili pentru Senat şi 58 de 
ani, vârsta medie a candidaţilor 
clujeni eligibili pentru Camera 
Deputaţilor).

Vă reamintim, lliberalii clu-
jeni şi-au depus la Biroul Elec-
toral Judeţean candidaturile 
pentru alegerile parlamenta-
re. La Senat lista este deschi-

să de Marius Nicoară, fost pre-
şedinte al PNL Cluj, şi Călin 
Tuluc (PDL), consilier jude-
ţean. Pe următoarele locuri se 
află preşedintele CJ Cluj, Alin 
Tişe (PDL), şi consilierul ju-
deţean Gabriela Gârboan 
(PNL).

Lista pentru Camera Depu-
taţilor este deschisă de Florin 
Stamatian (PDL), fost prefect 
de Cluj, urmat de deputatul 
Adrian Oros (PNL). Pe locul I-
II se afl ă Sorin Moldovan, im-
pus de Vasile Blaga, iar pe ur-
mătoarele două locuri consi-
derate eligibile se afl ă vicepre-
şedintele CJ Cluj, Marius Mân-
zat (PNL), şi fostul primar de 
Turda, Tudor Ştefănie (PDL). 
Pe locurile 6 — 10 fi gurează 
Irina Munteanu (PNL, Câmpia 
Turzii), Ovidiu Câmpean 
(PDL), Mircea Puşcă (PNL), 
un candidat nedesemnat încă 
şi Radu Zlati (PNL).

Peste 300 de persoane au par-
ticipat, duminică, în Parcul Mare 
din Cluj-Napoca, la comemorarea 
Revoluţiei anticomuniste din Un-
garia din 1956, la manifestare par-
ticipand şi viceprimarul Horvath 
Anna, afl at sub control judiciar 
pentru trafi c de infl uenţă.

Participanţii la comemorare 
s-au adunat, duminică du-
pă-amiază, în Parcul Mare din 
Cluj-Napoca, la monumentul 
„In Memoriam 1956” unde a 
avut loc o ceremonie de depu-
nere de coroane de fl ori.

La manifestare au fost pre-
zenţi, printre alţii, preşedintele 
UDMR, Kelemen Hunor, episco-
pii bisericilor tradiţionale ma-
ghiare, parlamentari UDMR, 
consulul Ungariei, Mile Lajos, 
consilieri locali şi judeţeni, dar 
şi viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca, Horvath Anna, 
afl ată sub control judiciar pen-
tru trafi c de infl uenţă, care a ţi-

nut un discurs în calitate de sim-
plu cetăţean.

"Au fost mulţi care, din îngri-
jorare, mi-au spus să nu vorbesc 
la aniversarea a 60 de ani a Re-
voluţiei din 1956, dar sunt ală-
turi de voi deoarece libertatea 
poate exista doar unde aspiraţi-
ile comune, demnitatea umană, 
nu sunt suprimate de teamă. (…)
Toţi cei care astăzi îşi asumă un 
rol în viaţa publică, într-o admi-
nistraţie afl ată în lupta cu pro-
pria paralizie, unde paranoia dic-
tează în locul interesului comun, 
toţi cei care se izbesc de birocra-
ţia exagerată încercând să gă-
sească o cale de urmat în urzea-
la legilor contradictorii, îşi riscă 
poate nu chiar viaţa, dar, cu si-
guranţă, onoarea şi demnitatea 
lor umană", a spus Horvath.

La comemorare a fost pre-
zent şi David Gyula, care a fost 
arestat de Securitate în martie 
1957.
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj 

(monitorulcj.ro), inclusiv ediţia Monitorul 
de Weekend se pot contracta doar prin Poşta 

Română, Apex SRL sau la sediul redacţiei 
(str. Republicii 109, et. 1).

Monitorul de Weekend (ediţie de vineri-sâmbătă-
duminică a cotidianului Monitorul de Cluj – 

monitorulcj.ro) se distribuie prin abonament 
doar împreună cu Monitorul de Cluj.

Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente 
prin servicii de tip call-center (vânzare prin telefon), 

nici prin vânzare din ușă în ușă.
Informaţii despre abonamente puteţi obţine 

la numărul de telefon 0264/59.77.03 sau prin email, 
la adresa office@monitorulcj.ro.

Pe cine trimiteţi în Parlament?
Monitorul de Cluj va prezenta într-un 

serial principalii competitori în alegerile 
parlamentare din 11 decembrie.

Cartiere precum Bună Ziua, Europa sau Iris sunt deja sinonime cu dezastrul imobiliar. Lor li se vor 
adăuga în scurtă vreme Centrul, unde se ridică tot mai multe ansambluri de blocuri imense, 
şi Mănăşturul, care va găzdui blocurile Platinia şi un turn de 25 de etaje. Citiţi în paginile 8-9 
despre dezvoltarea imobiliară haotică şi colapsul unui oraş sub propria dezvoltare pe verticală.

Turnurile de 10-25 de etaje aduc trafic îngreunat şi lipsa parcărilor

Clujul dintre nori, 
coşmar la sol !

UDMR vrea să salveze Clujul de Bucureşti
Un panou de pe o stradă din capitala Ardealului, catalogat drept iredentist de unii politicieni, 
este argumentat ca o nouă politică fiscală de reprezentanţii maghiarimii. Paginile 2-3
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Mai mulţi proprietari 

dintr-un bloc din cartierul 

Gheorgheni au dat în 

judecată Primăria 

Cluj-Napoca de teamă că le 

vor fi  sistate utilităţile. 

Totul din cauza unui 

chiriaş al municipalităţii 

care nu şi-a mai plătit 

cheltuielile de întreţinere 

de mai bine de trei ani.

Judecătoria Cluj-Napoca a 

decis ca Primăria să plătească 

către Asociaţia de Proprietari de 

pe strada Constantin Brânco-

veanu nr. 58-60 suma de 15.628 

de lei (aproximativ 3500 de eu-

ro) reprezentând cheltuieli de 

întreţinere, penalităţi de întârzi-

ere, fonduri aferente perioadei 

aprilie 2012-februarie 2015, in-

clusiv şi a sumei de 500 de lei, 

reprezentând cheltuieli de jude-

cată. Asociaţia de Proprietari s-a 

plâns judecătorilor că pârâta Lu-

dovica Mureşan locuieşte cu chi-

rie într-un apartament proprie-

tatea Primăriei Cluj-Napoca acu-

mulând datorii la întreţinere “în-

trucât nu au fost achitate cote-

le de contribuţie lunară la chel-

tuielile comune, asociaţia fi ind 

astfel în pericol de a i se sista 

furnizarea utilităţilor”.

Primăria Cluj-Napoca a soli-

citat respingerea ca neînteme-

iată a cererii de chemare în ju-

decată motivând că asociaţia de 

proprietari poate solicita plata 

cheltuielilor de întreţinere doar 

de la chiriaş, “cel vinovat de ne-

achitarea acestor sume”, iar nu 

de la proprietar, atâta timp cât 

chiriaşul a fost cel care a uzat 

de imobilul închiriat şi de utili-

tăţi.

Totodată, Primăria prin pri-

marul Emil Boc a făcut cere-

re de chemare în garanţie fa-

ţă de pârâta Ludovica Mure-

şan, cerere admisă de judecă-

torii clujeni. “În ceea ce pri-

veşte cererea de chemare în 

garanţie instanţa admite ce-

rerea de chemare în garanţie 

formulată de primărie şi obli-

gă chemata în garanţie să plă-

tească pârâtului suma de 

15.628 lei reprezentând chel-

tuieli de întreţinere, penalităţi 

de întârziere, fonduri aferen-

te perioadei aprilie 2012-fe-

bruarie 2015, inclusiv şi a su-

mei de 500 de lei, reprezen-

tând cheltuieli de judecată”.

“Din listele de plată afi şate 

pentru perioada decembrie 2011 

– februarie 2015 rezultă că nici 

proprietarul (Primăria Cluj-Na-

poca), nici chiriaşul nu au achi-

tat cotele de contribuţie la chel-

tuielile comune aferente acestei 

perioade ceea ce a condus şi la 

aplicarea unor penalităţi de în-

târziere de 0,2% pe zi, rezul-

tând un debit restant în cuan-

tum de 17.524 lei la care se 

adaugă suma de 5929 lei repre-

zentând rest de recuperat din 

suma de 12578 reprezentând 

cheltuieli comune, penalităţi şi 

fond de reabilitare aferente pe-

rioadei ianuarie 2009-noiembrie 

2011 inclusiv ce a făcut obiec-

tul sentinţei civile din aprilie 

2012 pronunţată de Judecătoria 

Cluj-Napoca, în total suma de 

23.453 lei”, se arată în sentinţa 

Judecătoriei.

Magistraţii clujeni au arătat 

că legea nu distinge în privinţa 

persoanei ce poate fi  obligată 

faţă de asociaţia de proprietari 

la plata cotelor de contribuţie 

prin referire la persoana care a 

utilizat imobilul, ci indică în 

mod explicit proprietarul.

Primăria Cluj-Napoca nu a 

apelat sentinţa Judecătorie ast-

fel că aceasta a rămas defi niti-

vă şi executorie.

Să tot fii chiriaş la Primărie
Clujenii plătesc 15.000 de lei pentru indolenţa unui „caz social“ şi neglijenţa angajaţilor municipalităţii.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

UDMR a amplasat în 

Cluj-Napoca un panou 

de precampanie cu tex-

tul "Salvăm Clujul de 

Bucureşti, taxele noastre 

să îmbogăţească 

Ardealul, nu Capitala", 

dar şi unul similar la 

Oradea, liderii Uniunii 

susţinând că este vorba 

despre promovarea des-

centralizării.

Preşedintele executiv al 

UDMR, Kovacs Peter, a de-

clarat, duminică, că mesa-

jul transmis este unul care 

pledează pentru ca majori-

tatea taxelor încasate din te-

ritoriu să rămână pe plan 

local, nu să meargă la Bu-

cureşti.

"UDMR a amplasat la 

Cluj-Napoca, în zona Stadi-

onului CFR, un panou de 

precampanie cu mesajul – 

Salvăm Clujul de Bucureşti, 

taxele noastre să îmbogă-

ţească Ardealul, nu Capita-

la. Un panou similar a fost 

amplasat la Oradea. Textul 

mesajului se referă la des-

centralizare, în sensul în ca-

re noi pledăm ca taxele să 

rămână mai multe pe plan 

local, la Cluj, sau la Oradea, 

în loc să fie trimise la Bu-

cureşti. Locuitorii Ardealu-

lui, de la care se strâng a-

ceste taxe, au cea mai ma-

re nevoie de ele, pentru in-

vestiţiile din zonele în care 

locuiesc, nu pentru a plăti 

din aceşti bani investiţii în 

Bucureşti", a spus Kovacs.

„Dacă eşti de bună 
credinţă nu are nimic 
separatist”

De asemenea, UDMR a 

amplasat un alt panou pe 

Calea Turzii din Cluj-Napo-

ca, în limba maghiară, în ca-

re se susţine denumirea mu-

nicipiului şi în limbile ma-

ghiară şi germană – Kolozs-

var, respectiv Klausenburg.

Panoul a devenit subiect 

de discuţii aprinse pe Face-

book şi pe platforma Reddit, 

fiind considerat de unii ca 

inversul formulei ultranaţi-

onaliste "Salvăm ţara de un-

guri". Alţi comentatori îşi 

manifestau temerea că ase-

menea mesaje nu vor face 

decât să accentueze senti-

mentele antimaghiare. Pe de 

altă parte, unii au remarcat 

faptul că municipiul Cluj-Na-

poca a beneficiat din plin 

de investiţii în ultimii ani, 

cu sprijin de la Bucureşti.

Reprezentanţii UDMR afir-

mă că e un mesaj strict pe 

teme fiscale, fără nicio ten-

tă separatistă.

"Am văzut panoul. Exis-

tă, dar a fost pus de orga-

nizaţia naţională, nu de 

UDMR Cluj. Se referă la ta-

xe. Dacă cineva citeşte tex-

tul cu bună credinţă, vede 

că nu are nimic separatist. 

Dacă vin naţionaliştii şi o 

iau pe arătură, atunci se 

poate interpreta naţionalist. 

Eu nu văd nimic naţionalist 

în chestia asta cu taxele. E 

un lucru care se discută mult 

şi în cercuri româneşti din 

Transilvania, nu e o chestie 

ungurească. E un mesaj strict 

fiscal. Nu doreşte nimeni să 

fure Ardealul. Dar mesajul 

a fost montat de organiza-

ţia naţională a UDMR, care 

are sediul tot la Cluj", a de-

clarat preşedintele UDMR 

Cluj, Csoma Botond.

Deputatul UDMR Mate 

Andras Levente spune că 

afişul nu îndeamnă la extre-

mism, ci promovează des-

centralizarea în domeniul 

finanţelor în regiunile isto-

rice ale ţării.

Partidele politice 
iau atitudine

Preşedintele PSD Cluj Ho-

ria Nasra spune că panou-

Panou scandalos al UDMR:
taxele noastre să

Un panou electoral al UDMR stârneşte controverse în mediul online. 
printr-un mesaj considerat de unii comentatori
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ARS OPINIÆ

Dacian Cioloș și strategia câștigătoare

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Anunţarea platformei politice a 
lui Dacian Cioloș, intrarea (cu 
bemol) a acestuia în cursa de 
premier (nu pentru Parlament), 
coroborate cu poziţionările 
foarte ferme ale președintelui 
Klaus Iohannis în raport cu situ-
aţia postelectorală, sunt princi-
palele evenimente de precam-
panie şi au şansa de a marca 
decisiv procesul electoral şi re-
zultatul votului.
Devenise previzibil de la început (și tot mai clar pe parcurs) că, 
odată intrat în jocul politic, Dacian Cioloș va ajunge într-un 
punct critic, practic, fără ieșire, din care orice mișcare a sa (îna-
inte sau înapoi) devenea acuzabilă sau riscantă. Nu știm (și 
nici nu mai contează) dacă Cioloș însuși s-a gândit la asta 
atunci când, numit și votat premier, a promis că nu va candida 
pe listele unui partid. A fost condiţia acceptării sale de către ce-
le două partide mari (PNL și PSD) și capitalul de libertate (deci-
zională) pe care și-l aconta cu acest prilej. Acum a venit vremea 
decontului, iar Dacian Cioloș trebuia să ia o decizie.
De ce nu putea mulţumi pe toată lumea?

¤  Pentru că a promis că nu candidează (cu un partid), iar încăl-
carea promisiunii i-ar fi  adus prejudicii în rândul publicului, 
devenind vulnerabil, ca un politician de serie, oportunist și 
demagog. Așadar, ar fi  enervat poporul

¤  Dacă s-ar fi  înscris în PNL (sau pe listele lor) ar fi  devenit ţin-
ta principală în campanie a PSD (care abia aștepta asta), un 
partid care a susţinut guvernul Cioloș și, în același timp, a în-
cercat să se delimiteze de el. Așadar, ar fi  enervat PSD, care 
l-ar fi  atacat mortal

¤  Dacă ar fi  candidat cu PNL (pe de altă parte), ar fi  rupt toate 
punţile de legătură cu PSD pentru o nouă posibilă guvernare 
de mare coaliţie (PNL+PSD). Așadar, ar fi  enervat şi mai ta-
re şi odată-n plus (şi inutil) PSD

¤  Dacă ar fi  candidat cu un alt partid (USR), ar fi  părut, în faţa 
alegătorilor, că trădează PNL sau că are reţineri de a-și aso-
cia numele cu acest partid (nereformat), care a fost principa-
lul susţinător al guvernului său. Așadar, ar fi  nemulţumit 
crunt PNL și ar fi  afectat scorul partidului

¤  Dacă se retrăgea cu totul din politică la încheierea mandatu-
lui, ar fi  părut un gest de frică, lașitate și neasumare, în ra-
port cu sine și cu cei care au crezut într-un alt tip de guverna-
re și într-un alt tip de politician. Așadar, i-ar fi  dezamăgit pe 
susţinătorii lui

¤  Dacă și-ar fi  manifestat intenţia de a nu continua activitatea 
politică internă (după ce a fost investit cu atât de multă în-
credere), ar fi  părut un politician stângaci, inabil, nerecunos-
cător și care pierde o mare oportunitate. Așadar, l-ar fi  con-
trariat pe preşedintele Klaus Iohannis (care i-a fost „naș” de 
guvernare) şi pe toţi cei care şi-au pus nădejdea în el

Mulţi, probabil, nu au înţeles că Dacian Cioloș se afl a tocmai 
între Scila și Caribda și că, de modul cum va ști să treacă, de-
pinde cariera sa politică viitoare și un posibil nou mandat de 
premier. Avea de ales și cred că a ales cea mai bună soluţie 
(neexistând una ideală). Care sunt argumentele:

¤  Platforma politică făcută publică afi rmă intenţia evidentă de 
a continua mandatul de premier, dovedind prin asta curaj, 
asumare, siguranţă de sine, existenţa unui proiect politic 
propriu și o anumită originalitate și dibăcie în a-și face loc 
„pe scenă”. Pentru politica românească, e un model nou, ca-
re a surprins deja pe ceilalţi jucători

¤  Platforma program are un conţinut „generalist” concentrat, 
dar nu din lipsă sau exces de idei, ci, cred eu, pentru a se re-
ţine ușor (în campanie) și a întruni valori de stânga și de 
dreapta pentru o viitoare negociere de guvernare. E un gest 
de prudenţă şi de pragmatism

¤  Dacian Cioloș nu s-a înscris în vreun partid și nici pe o listă, 
dar va participa la alegeri, preferând să nu se expună direct 
în arena electorală, ci fi ind prezent din umbră. Nu cred că e 
un gest de frică (ar fi  intrat oricum în Parlament) sau de dis-
preţ, ci unul de chibzuinţă prin care, teoretic, își protejează 
imaginea și guvernarea (de „pericolele” campaniei), nu-și 
deteriorează relaţiile cu partidele combatante, dar pune în 
circulaţie un program politic

¤  Dacian Cioloș transmite că vizează câștigul fi nal, de după 
vot, prin prezervarea imaginii și a puterii de coagulare și ne-
gociere. Sporul de vot ce l-ar fi  adus unui partid (oricare din-
tre ele) ar fi  fost mai neînsemnat decât poziţia de libertate 
ce i-o conferă neutralitatea. Pe de altă parte, poate aduce 
voturi dinafara partidelor, care altfel s-ar fi  pierdut

¤  A zis recent că nu se vede într-o nouă coaliţie PNL-PSD, dar 
președintele îl contrazice. Totuși, dacă partidele ar lăsa im-
presia de înţelegeri preelectorale, efectul ar fi  demobilizarea 
la vot, or, toate partidele vor scoruri bune şi poziţii poste-
lectorale cât mai puternice

¤  Soluţia aleasă îi oferă și calea onorabilă de ieșire din joc: da-
că nu va fi  el noul premier, nu i se va putea reproșa că nu a 
vrut sau că nu a fost prezent

Spuneam că (semi)participarea lui Dacian Cioloș ar putea fi  
principalul eveniment al procesului electoral, putând oferi te-
mele principale (pozitive și negative) ale campaniei. E ușor de 
anticipat că marile partide (PNL și PSD) vor avea probleme de 
poziţionare din acest punct de vedere. Pe cine va ataca PSD 
(mai ales) dintre PNL, Iohannis și Cioloș? Sau pe Băsescu? Pe 
cine ar putea ataca mai ales PNL dintre PSD și ... PSD? Mi-e 
greu să cred că n-o vor face. O fac deja!

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.

În fiecare an, odată cu 

venirea toamnei şi răci-

rea vremii, medicii din 

unităţile de primire a 

urgenţelor se confruntă 

cu o adevărată avalanşă 

de cazuri de intoxicaţie 

cu monoxid de carbon.

Cei mai mulţi pacienţi 

ajung la spital din cauza 

propriei neglijenţe, pentru 

că astfel de intoxicaţii apar 

ca urmare a utilizării unor 

sobe improvizate, care scot 

mult fum, sau din cauza ar-

derii continue a focului la 

aragaz, în spaţii închise.

Şase persoane din judeţul 

Cluj, cinci din comuna Baciu, 

între care trei copii, şi una din 

municipiul Turda, s-au into-

xicat, în noaptea de dumini-

că spre luni, cu gaz metan şi 

au fost transportate la spital.

Purtătorul de cuvânt al I-

SU Cluj, Andrei Biriş, a de-

clarat, ieri, că în primul caz, 

cauza intoxicării a fost mon-

tarea defectuoasă a unei cen-

trale termice.

”În comuna Baciu s-au 

intoxicat cu gaz metan cinci 

persoane, membre ale unei 

familii, părinţii şi trei copii, 

care au fost transportate la 

spital. Erau conştiente în 

momentul intervenţiei echi-

pajelor noastre şi reclamau 

dureri de cap şi greţuri. Ca-

uza intoxicării este, din pri-

mele cercetări, montarea de-

fectuoasă a unei centrale 

termice. Ulterior, s-a inter-

venit în municipiul Turda, 

unde o persoană a fost trans-

portată la spital după ce ar 

fi stat o perioadă mai mare 

de timp cu aragazul pornit 

într-o încăpere neaerisită”, 

a spus Biriş.

Reprezentanţii ISU Cluj 

fac apel la populaţie să ai-

bă grijă, în perioada sezo-

nului rece, la modul în ca-

re fac foc la aragaz, să ia 

măsuri să nu lase focul ne-

supravegheat, să verifice in-

stalaţiile de gaz şi centrale-

le termice, pentru evitarea 

unor incidente similare.

Şase persoane, între care trei copii, 
intoxicate cu gaz metan

Salvăm Clujul de Bucureşti,
îmbogăţească Ardealul
Organizaţia maghiară a ales să se promoveze în Cluj-Napoca
ca fiind separatist.

În 2007, UDMR a amplasat un panou cu 
inscripţia Ţinutul Secuiesc în dreptul locali-
tăţii Chichiș la graniţa dintre Covasna și 
Brașov. Primul panou cu “Ţinutul 
Secuiesc” a fost amplasat în anul 2007 pe 
DN11, la Chichiș, fiind inaugurat în pre-
zenţa liderului UDMR, Marko Bela, și a al-
tor politicieni ai Uniunii. 

Mai mulţi politicieni români și reprezen-
tanţi ai societăţii civile românești au pro-
testat la acea vreme faţă de acest gest, 
acuzând că panoul are scopul de a marca 
graniţele așa-zisului Ţinut Secuiesc.

Panoul a fost însă îndepărtat la scurt 
timp, de Societatea de Drumuri 

Naţionale, pe motiv că nu respecta auto-
rizaţia de construcţie, fiind prea aproape 
de drum.

Potrivit unor extrase din proiect, Ţinutul 
Secuiesc ar fi urmat să fie alcătuit din ju-
deţele Covasna, Harghita și Mureș și re-
prezintă „o regiune autonomă având per-
sonalitate juridică în cadrul statului unitar 
și indivizibil România”.

Cele trei judeţe ar fi urmat să aibă stea-
guri și semne proprii, un președinte, un 
guvern regional la Miercurea Ciuc și un 
Parlament denumit Consiliul Regional, al-
cătuit din 77 de membri aleși în mod uni-
versal și direct.

Alt panou păgubaş sau cum recidivează UDMR
rile amplasate de UDMR con-

ţin un mesaj “greşit”.

“PSD Cluj constată cu în-

grijorare că UDMR pregăteş-

te o campanie electorală în 

stilul anilor '90. Panourile 

montate în Cluj-Napoca con-

ţin un mesaj greşit atât din 

punct de vedere economic 

cât şi moral. PSD Cluj soli-

cită UDMR să renunţe la re-

torica segregaţionistă şi să 

propună în competiţia elec-

torală măsuri economice 

concrete pentru îmbunătăţi-

rea calităţii vieţii români-

lor”, a declarat liderul PSD 

Cluj.

La rândul său, candida-

tul PNL pentru Senatul Ro-

mâniei, Marius Nicoară, a 

declarat pentru Monitorul de 

Cluj spune că UDMR porneş-

te în campanie electorală 

„pe aceeaşi linie” practica-

tă la fiecare alegeri.

“UDMR porneşte proba-

bil pe linia cu care ne-a obiş-

nuit în campania electora-

lă, pe o linie -autonomie, 

independenţă, dar financi-

ară, ceea ce poate să atragă 

şi mulţi români într-o astfel 

de teorie. Clar, nu are nicio 

tentă separatistă, aici le dau 

dreptate, pentru că dacă se 

referă la chestiuni strict fi-

nanciare este vorba de in-

dependenţa financiară, pe 

care de altfel chiar şi dom-

nul Dîncu o pomenea că do-

reşte să o facă, şi alte gu-

verne, despre autonomia fi-

nanciară a unor regiuni”, a 

spus Nicoară.
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Reprezentanţii UDMR 

Cluj îşi depun astăzi can-

didaturile la alegerile par-

lamentare.

UDMR este prima formaţi-

une politică din judeţul Cluj ca-

re şi-a stabilit listele de candi-

daţi pentru Parlament, încă din 

23 septembrie.

Preşedintele fi lialei, Csoma 

Botond, declara recent că fi lia-

la speră să obţină la alegeri trei 

mandate, două de deputat şi 

una de senator.

„UDMR Cluj şi-a stabilit can-

didaţii la alegerile din 11 decem-

brie şi considerăm eligibile trei 

locuri, două la deputaţi şi unul 

la Senat. La Camera Deputaţi-

lor, pe primul loc, voi candida 

eu, ca preşedinte al UDMR Cluj, 

iar pe locul doi se afl ă fostul mi-

nistru al Culturii, Hegedus C-

silla. La Senat, primul pe listă 

este actualul senator Laszlo At-

tila. Sperăm să obţinem două 

locuri de deputat şi unul de se-

nator la alegerile din toamnă, 

după ce în urmă cu patru ani 

am reuşit doar un deputat şi un 

senator”, a spus Csoma.

De pe lista UDMR pentru 

Parlament lipseşte însă actu-

alul deputat Mate Andras, ca-

re a decis să nu mai candide-

ze. Mate Andras, liderul gru-

pului UDMR din Camera De-

putaţilor, a anunţat în urmă 

cu aproximativ două luni că 

se retrage din viaţa politică.

„Am împlinit 20 de ani ve-

chime în politică. Am început 

în 1996, am fost patru ani con-

silier local şi sunt de 12 ani 

în Parlament. Am luat deci-

zia să îmi schimb activitatea 

şi să nu mai candidez pentru 

un nou mandat de deputat. 

Mă retrag din politică, urmând 

să mă dedic familiei şi carie-

rei de avocat. Rămân lider al 

grupului UDMR din Camera 

Deputaţilor până la sfârşitul 

mandatului şi rămân şi sim-

plu membru al UDMR. Nu 

mai vreau nicio funcţie, nici 

în UDMR, nici în Parlament 

şi nici altundeva”, a menţio-

nat atunci Mate Andras.

El a mai spus că propune ca 

pentru alegerile parlamentare, 

în judeţul Cluj „candidaţii 

UDMR să fi e aleşi în urma unor 

pre alegeri la care să participe 

toţi maghiarii, nu să fi e desem-

naţi candidaţi de către o sută 

de oameni dintr-un for de con-

ducere”.

Mate Andras are 42 de ani 

şi a fost ales prima dată de-

putat în anul 2004.

Deputatul UDMR Mate An-

dras a ieşit „şifonat” după ce 

a fost condamnat la şase luni 

de închisoare cu suspendare, 

de instanţa supremă, în dosa-

rul în care a fost acuzat că 

şi-a angajat soţia la Parlament, 

iar aceasta a obţinut astfel ve-

nituri de 5.508 lei.

Judecătorii de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie au 

dispus ca deputatului să îi fi e 

suspendată pedeapsa pe un 

termen de încercare de doi 

ani şi şase luni, care se va 

socoti de la data ramânerii 

defi nitive a hotarârii. De a-

semenea, potrivit deciziei in-

stanţei, lui Mate Andras Le-

vente i-au fost interzise mai 

multe drepturi.

În septembrie 2013, depu-

tatul UDMR Mate Andras Le-

vente a fost trimis în judeca-

tă de procurorii Parchetului 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-

tiţie, care l-au acuzat de con-

fl ict de interese.

UDMR-iştii clujeni se înscriu oficial în cursa pentru parlamentare

Anca M. COLIBĂŞANU
politica@monitorulcj.ro

PSD Cluj şi-a stabilit 

lista de candidaţi pentru 

alegerile din 11 decem-

brie, pe ea figurând un 

singur actual parlamen-

tar, iar pe locurile eligi-

bile sunt incluşi membri 

din tânăra generaţie, 

ceea ce reflectă o schim-

bare a gărzii.

Aceştia urmează să fie 

validaţi de conducerea cen-

trală în cursul zilei de as-

tăzi. Miercuri, social demo-

craţii îşi vor depune dosa-

rele la Biroul Electoral Ju-

deţean.

Cu cine merge PSD 
la alegeri

Ţinta filialei la alegeri es-

te obţinerea unui mandat de 

senator şi a trei de deputat. 

PSD Cluj şi-a finalizat lista 

de candidaţi pentru alegeri-

le parlamentare în urmă cu 

aproximativ două săptămâni. 

Noile nume incluse pe lo-

curile eligibile reflectă o 

schimbare a gărzii, sunt oa-

meni noi, majoritatea tineri. 

Este cea mai tânără echipă 

de candidaţi din istoria PSD 

Cluj. Ţinta PSD Cluj este ob-

ţinerea unui mandat de se-

nator şi a trei-patru de de-

putat. Un singur actual par-

lamentar a fost menţinut pe 

lista filialei. La Camera De-

putaţilor vor candida, în or-

dine, liderul filialei judeţe-

ne, Horia Nasra, consilier 

local, urmat de actualul de-

putat Cornel Itu, de Cristi-

na Burciu, director la Com-

pania de Apă Turda, de vi-

ceprimarul din Gherla, Iu-

lia Trif, şi de primarul co-

munei Jucu, Dorel Pojar. La 

Senat, lista este deschisă de 

consilierul judeţean Vasile 

Ilea şi de Simina Şipoş pre-

şedintele Organizaţiei de Fe-

mei a PSD Câmpia Turzii.

Fără Cristea şi Cordoş

Pe listă nu se regăsesc ac-

tualul deputat Aurelia Cris-

tea, care a anunţat că nu va 

mai candida pentru un nou 

mandat, dar nici senatorul 

Alexandru Cordoş, care are 

probleme de imagine, după 

ce a fost cercetat într-un do-

sar de corupţie în care a fost 

implicată soţia sa.

Ca şi liberalii, şi social de-

mocraţii clujeni au întârziat 

anunţarea candidaţilor la Par-

lament. Cu trei luni înainte 

de alegerile parlamentare 

aceştia îşi negociau încă po-

ziţia pe un loc eligibil.

În prezent, PSD Cluj are 

trei parlamentari- doi depu-

taţi (Aurelia Cristea şi Cor-

nel Itu) şi un senator-Ale-

xandru Cordoş, însă aceştia 

nu se mai regăsesc pe listă, 

având în vedere că unii din-

tre ei au o imagine „şifona-

tă”. Senatorul Alexandru Cor-

doş este judecat într-un caz 

de corupţie, iar Aurelia Cris-

tea a ieşit destul de “şifona-

tă” după ce a fost retrasă 

din cursa pentru alegerile 

locale, fiind înlocuită cu Oc-

tavian Buzoianu pe ultima 

sută de metri.

Sociologul clujean Ioan 

Hosu atrăgea recent atenţia 

că în timp ce lista liberalilor 

este echilibrată, între vechi 

şi nou, nu acelaşi lucru se 

poate spune despre cea a so-

cial democraţilor, care riscă 

să reproducă rezultatul de la 

alegerile locale.

„Lista liberalilor arată 

echilibrat, avem seniori ca-

re vin ca lideri de grup, ca-

re vin să impună reguli şi 

directive de partid şi avem 

candidaţi tineri, care vin din 

urmă.

Numele noi vin ca urma-

re a dorinţei electoratului 

de a a aduce ceva nou, can-

didaţi, figuri noi. Deci avem 

pe lista PNL şi oamei noi şi 

oameni cu experienţă în po-

litică, în administraţie, care 

cunosc regulile jocului şi de 

care este nevoie. Probabil la 

întocmirea listelor liberalii 

au ţinut cont de anumite 

studii.

La PSD însă, lucrurile 

sunt problematice, oamenii 

aceştia trebuiau să-şi facă 

temele de ceva vreme, dar 

ei încă sunt în campanie in-

ternă. şi orice listă ar avea, 

la ce structuri au acum nu 

cred că ar face performan-

ţă. Cred că PSD riscă să re-

producă rezultatul de la lo-

cale”, atrăgea atenţia soci-

ologul clujean Ioan Hosu.

PSD Cluj se înscrie oficial 
în cursa pentru Parlament
Social democraţii clujeni îşi validează astăzi candidaţii la alegerile parlamentare.

IOAN HOSU | sociolog

 „La PSD [...], lucrurile sunt problematice, 
oamenii aceştia trebuiau să-şi facă temele 
de ceva vreme, dar ei încă sunt în campanie 
internă. Și orice listă ar avea, la ce structuri 
au acum nu cred că ar face performanţă. 
Cred că PSD riscă să reproducă rezultatul 
de la locale.“

Horia Nasra și Cornel Itu deschid lista PSD Cluj la Camera Deputaților
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Preşedintele PNL, Alina 

Gorghiu, consideră că libe-

ralii au luat o decizie istori-

că desemnându-l pe Dacian 

Cioloş, cu unanimitate de 

voturi, candidat pentru 

funcţia de premier.

„Am luat o decizie, aş spu-

ne, istorică fără să greşesc şi 

întâmplarea face că decizia lu-

ată astăzi (n.red-) are tot nu-

mărul 140, un număr care a 

purtat noroc PNL. Este vorba 

despre un vot dat în unanimi-

tate de colegii mei din Biroul 

Politic Naţional pentru desem-

narea lui Dacian Cioloş ca şi 

candidat de premier liberal du-

pă data de 11 decembrie”, a 

spus Gorghiu, la fi nalul Birou-

lui Politic Naţional.

Ea a arătat că, în următoa-

rele două săptămâni, Consiliul 

Naţional se va reuni pentru a 

formaliza această decizie luată 

de Biroul Politic Naţional al PNL.

„Este o decizie care aş putea 

spune că a fost facil de luat pen-

tru că s-a lucrat foarte mult la 

compatibilitatea dintre noi şi 

prim-ministrul Cioloş. Suntem 

partidul care, de un an de zile, 

în timpul mandatului său gu-

vernamental a susţinut toate 

proiectele de bună-credinţă de-

marate de domnia sa, toate pro-

iectele care sunt în interes pu-

blic şi toate proiectele care se 

subsumează platformei 'Româ-

nia 100' care este o declaraţie 

compatibilă cu programul nos-

tru de guvernare”, a arătat Gor-

ghiu.

Social democraţii cred însă 

că propunerea ar fi  trebuit să 

vină din partid. „Eu mă aştep-

tam ca un partid parlamentar 

cu o anumită vechime să vi-

nă cu un program economic 

şi cu o propunere de premier 

din cadrul partidului. Un sim-

plu rezultat al acestei asocieri 

Cioloş-PNL este falimentul de 

cadre politice a PNL şi faptul 

că nu reuşesc să atragă oameni 

competenţi în partid care să 

fi e miniştri sau premieri. Pe 

noi ne interesează să partici-

păm în competiţia asta electo-

rală instituţional, asta înseam-

nă că mai întâi prezentăm pro-

gramul economic şi candida-

ţii la parlamentare şi în func-

ţie de rezultatul alegerilor şi 

de majorităţile care se creea-

ză, propunem nume din par-

tid”, a declarat liderul PSD 

Cluj, Horia Nasra.

Dacă social democraţii vor 

câştiga alegerile, acestora le vor 

rămâne puţine variante pentru 

funcţia de premier, actualul pre-

şedinte al partidului, Liviu Drag-

nea, fi ind condamnat penal de-

fi nitiv. Astfel, una dintre aces-

tea este vicepremierul Vasile 

Dîncu, al cărui nume a mai fost 

vehiculat, după demisia Guver-

nului Ponta. Recent, Dîncu de-

clara însă că în mod cert nu va 

candida la alegeri şi nu doreşte 

să revină în politică. Totuşi, vi-

cepremierul „nu închide defi ni-

tiv uşa după el”: „Dacă mi se 

va propune, voi hotărî atunci”, 

spunea Dîncu.

La rândul său, preşedintele 

Klaus Iohannis spunea că după 

alegerile parlamentare, vom avea 

un guvern politic. Acesta decla-

ra, la fi nalul lunii septembrie că 

nu intenţionează să nominali-

zeze independenţi. Totodată, şe-

ful statului a precizat că ar pre-

fera ca actualul premier, Daci-

an Cioloş, să rămână în funcţie 

şi după alegeri, însă acesta ar 

trebui să se decidă dacă rămâ-

ne independent. „Ar trebui să-şi 

declare rapid intenţiile de viitor. 

Mulţi îşi pun întrebarea dacă 

Dacian Cioloş rămâne un pre-

mier independent şi după ace-

ea se retrage sau dacă doreşte 

să-şi continue anumite proiec-

te şi recunosc că, personal, cred 

că ar face bine să continue pro-

iecte bune începute, dar atunci 

să-şi declare măcar simpatia, 

sau adeziunea, sau preferinţa 

pentru partidul cu care ar pu-

tea să colaboreze în viitor, du-

pă alegerile parlamentare”, spu-

nea preşedintele.

Dacian Cioloş, desemnat candidat 
al partidului pentru funcţia de premier

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Conducerea centrală a 

PMP a decis schimbarea 

lui Adrian Gurzău din 

funcţia de preşedinte al 

PMP Cluj. Fostul consili-

er judeţean Rareş Rusu 

va prelua interimar şefi a 

organizaţiei judeţene, 

după ce Adrian Gurzău a 

fost pus sub control judi-

ciar.

„Am preluat organizaţia, 

am fost numit preşedinte in-

terimar al organizatiei jude-

ţene a partidului”, a spus 

Rareş Rusu.

Candidatura lui Gurzău, 
incertă

Cel mai probabil, Rareş 

Rusu se va înscrie în cursa 

alegerilor parlamentare pen-

tru un post de deputat. În 

schimb, candidatura lui Gur-

zău la parlamentare este 

acum sub semnul întrebării. 

„Cel mai probabil, da, voi 

candida la Camera Deputa-

ţilor”, a spus Rusu.

Rareş Rusu a fost consili-

er judeţean până în luna iu-

nie. În urma unor neînţele-

geri cu Adrian Gurzău, Ru-

su nu a mai fost însă trecut 

pe lista de candidaţi a par-

tidului la Consiliul Judeţean 

Cluj.

Sub control juidiciar

Magistraţii Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie au res-

pins, săptămâna trecută, so-

licitarea DNA de arestare a 

deputatului PMP Adrian Gur-

zău şi au dispus luarea mă-

surii controlului judiciar pe 

o perioadă de 60 de zile în 

cazul acestuia.

Procurorii DNA au cerut 

Camerei Deputaţilor încuvi-

inţarea reţinerii şi a arestă-

rii preventive a deputatului 

PMP Adrian Gurzău, acesta 

fi ind acuzat de trafi c de in-

fl uenţă în dosarul în care a 

fost reţinută Angela Tonces-

cu, fost preşedinte al Consi-

liului de Administraţie al S.C 

Carpatica Asig.

„În perioada 8 aprilie 2015 

– 1 noiembrie 2015, inculpa-

ta Toncescu Angela, mem-

bru şi începând cu data de 

2 iulie 2015, preşedinte al 

Consiliului de Administraţie 

al SC Carpatica Asig SA, i-a 

promis inculpatului Gurzău 

Adrian, deputat în Parlamen-

tul României şi administra-

tor în fapt al unei fi rme, ca-

re a şi acceptat promisiunea, 

întocmirea unui contract de 

prestări servicii între fi rma 

respectivă, în calitate de pre-

stator şi SC Carpatica Asig 

SA, în calitate de benefi ci-

ar”, a anunţat DNA într-un 

comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, con-

tractul a fost încheiat la da-

ta de 2 noiembrie 2015, iar 

obiectul acestuia îl consti-

tuia „furnizarea, de către 

firma controlată de deputat, 

a unor servicii specializate 

de relaţii clienţi, info-line, 

contact center vânzare şi 

marketing, pe o durată mi-

nimă de 5 ani”, valoarea to-

tală fiind de 270.000 de eu-

ro.

Adrian Gurzău are 40 de 

ani, iar CV-ul lui – cel cu-

noscut publicului larg – ară-

ta de- alungul timpului că a 

fost director la o regie (bă-

noasă) a statului RAAPPS, 

consilier local şi parlamen-

tar. Nu are nimic în decla-

raţia de avere, dar conduce 

un bolid de lux, iar în trecut 

deţinea 95% dintr-o fi rmă 

botezată sugestiv „Taina”.

Fostul democrat-liberal, 

înscris acum în PMP şi pre-

şedinte al Partidului înfi in-

ţat de Traian Băsescu, foar-

te vocal susţinător al Elenei 

Udrea, Adrian Gurzău este 

unul dintre cei mai longevivi 

deputaţi, cu două mandate 

şi un sfert.

El a intrat în Parlament în 

2004, pe locul eliberat de 

Emil Boc, devenit primar al 

Clujului.

De atunci, Gurzău nu s-a 

remarcat prin nimic, poate 

doar prin foarte multele cu-

vinte înşirate pe nenumăra-

te comunicate de presă şi de-

claraţii politice.

Partidul Mișcarea Populară 
Cluj are un nou preşedinte
Adrian Gurzău a fost schimbat din funcţia de preşedinte al PMP Cluj, iar fostul consilier judeţean 
Rareş Rusu a preluat şefia organizaţiei judeţene a partidului.
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Apreciată pentru că a fost 

însuşită ca strategie a 

municipiului pe termen 

lung, dar şi pentru proiecte 

inovative, aplicaţia Clujului 

la titlul de Capitală 

Culturală Europeană 2021 a 

fost depunctată, între alte-

le, la un capitol care consti-

tuie în mod normal un atu 

al oraşului: cinematografi a, 

sau mai exact modul în 

care a fost integrată în apli-

caţia fi nală, după ce dimen-

siunea aceasta fusese 

accentuată la pre-selecţie.

„Concentrarea artistică a fost 

puternic, poate prea puternic, 

orientată în jurul ideii de ‘Cen-

tru European de Artă Contem-

porană’. La preselecţie ideea a 

fost asociată cu o semnifi cati-

vă scenă de fi lm şi cu proiectul 

unei academii de fi lm: în apli-

caţia fi nală acest lucru este mai 

puţin evident. Juriul nu a fost 

convins că propunerea poate 

transforma Clujul într-un lider 

european în artele vizuale”, se 

arată în motivaţia Juriului de 

12 experţi care au evaluat în 

septembrie 2016 cele 4 fi nalis-

te din România pentru titlul de 

CCE 2021. Deşi programe ca 

“Artă şi Fericire” – terapie prin 

artă, “Culturepreneurs” sau 

“Platforma de Creativitate So-

cială” au creat premisele unui 

reale schimbări în societatea lo-

cală, aplicaţiei Clujului îi lipseş-

te “consistenţa unei viziuni ar-

tistice de ansamblu şi coeren-

ţa”, arată membrii juriului. Ex-

perţii care au evaluat cele 4 ora-

şe fi naliste, Baia-Mare, Bucu-

reşti, Cluj-Napoca şi Timişoa-

ra, s-au dovedit sceptici vizavi 

de modul în care va infl uenţa 

dezvoltarea urbană proiectul pe 

termen lung de revigorare a zo-

nei adiacente Someşului. “Ju-

raţii” nu au fost convinşi nici 

de strategia de dezvoltare a au-

dienţei prezentată în aplicaţia 

fi nală, deoarece în opinia lor 

nu reiese modul în care festiva-

lurile şi instituţiile culturale din 

oraş vor dezvolta aceste audi-

enţe.

„Ar fi  trebuit să fac 
mai mult lobby”

Monitorul de Cluj l-a contac-

tat pe regizorul Tudor Giurgiu, 

directorul TIFF, pentru a comen-

ta motivaţia Juriului în ceea ce 

priveşte integrarea dimensiunii 

cinematografi ce a oraşului în 

aplicaţia fi nală. Intrat în Comi-

tetul Executiv al “Asociaţiei 

Cluj-Napoca 2021” imediat du-

pă anunţarea celor 4 oraşe fi -

naliste ale competiţiei interne 

pentru CCE, în ianuarie 2016, 

Giurgiu a surprins prin absen-

ţa de la prezentarea de către 

echipa Clujului a aplicaţiei fi -

nale în septembrie, în faţa Ju-

riului de experţi de al Bucureşti, 

el afl ându-se la Madrid. Regi-

zorul a mărturisit că din cauza 

agendei încărcate s-a implicat 

mai puţin în conceperea apli-

caţiei, între faza de pre-selecţie 

din ianuarie şi selecţie fi nală 

din septembrie. Asta pare să fi  

lăsat consecinţe în reprezenta-

rea diminuată, cel puţin în con-

cluziile juriului, a dimensiunii 

legate de fi lm.

„Nu am fost sufi cient de pe-

rusasiv în a trimite şi a formu-

la cât mai clar felul în care văd 

oraşul să se dezvolte cinemato-

rafi c şi în a le arăta a colegilor 

că transformarea evidentă şi re-

ală a oraşului în al doilea cen-

tru cinematografi c, după Bucu-

reşti, nu este un vis îndepărtat 

ci unul fezabil. Dacă în redac-

tarea fi nală cei care au coordo-

nat aplicaţia au considerat că 

alte dimensiuni sunt sunt rele-

vante...”, s-a resemnat Giurgiu. 

Regizorul nu a negat că a con-

statat o slăbire a dimensiunii 

cinematografi ce în modul în ca-

re urma să arate aplicaţia fi na-

lă, însă a întărit că nu din acest 

motiv s-a implicat mai puţin: 

„Problema majoră a fost legată 

de timp, lucrurile s-au supra-

pus cu următorul meu proiect 

cinematografi c şi nu am mai 

avut disponibilitatea de timp de 

a participa la prezentarea fi na-

lă. Recunosc că am avut mo-

mente ‘pe drum’ în care am 

simţit că din lipsă de sufi cient 

lobby în direcţia asta şi din lip-

sa de timp, dimensiunea asta 

nu a fost sufi cient de prezen-

tă”, a continuat el.

Filmul, co-mutat

Conform lui Florin Moroşa-

nu, preşedintele Asociaţiei Cluj 

CCE 2021, componenta cine-

matografi că, în special cea de 

producţie – dimensiune accen-

tuată inclusiv de propunerile 

pe acest segment ale lui Tudor 

Giurgiu, sub genericul Media 

City – a fost transferată în ca-

drul programului „Culturepre-

neurs”, remarcat de Juriu, iar 

o parte a rămas în programul 

Centrului Contemporan de Ar-

te Vizuale. Conform lui Moro-

şanu, programul Centrului Con-

temporan a avut trei compo-

nente: arte vizuale, arte per-

formative şi new-media, ulti-

ma dintre ele incluzând şi com-

ponente de fi lm. Nu a fost în-

să sufi cient, a consierat juriul. 

Giurgiu este de părere la rân-

dul său că arta contemporană 

şi fi lmul nu ar fi  trebuit trata-

te amestecat, în ciuda încercă-

rilor de a împăca mai multe di-

recţii: „Fie ne asumăm o ches-

tie clară, de media-fi lm, reali-

tate virtuală, cu fonduri pen-

tru fi lm, pentru un studio şi 

activitate în domeniu, dezvol

tare pe care oraşul şi-a asu

mat-o inclusiv prin Strategi

2014-2020, unde apărea aceas

tă viziune, fi e mergem pe o al

tă formulă, centrată pe felul în

care arta contemporană poat

fi  încurajată printr-un centru

de acest gen”, a întărit el.

„Hollywood-ul” 
de Cluj, întârziat

Lansat cu mare aplomb în

urmă cu câţiva ani, proiectu

Centrului Regional pentru Ex

celenţă în Industrii Creativ

(CREIC), supra-numit ş

„Hollywood-ul pitic” sau „Buf

tea de Cluj”, deoarece ar ur

ma să găzduiască şi un stu

dio de film, a înaintat într-un

ritm lent, asta după ce firm

care a câştigat licitaţia de exe

cuţie a obiectivului din zon

Lomb a intrat în insolvenţ

în 2014. Efectuarea lucrărilo

a fost reluată în acest an, spe

rându-se la finalizarea Cen

trului până la finalul anului

Pe partea de producţie de film

TIFF a lansat în 2015 Transil

vania Film Fund, primul pro

iect de acest gen din Româ

nia, cu speranţa transformă

rii oraşului într-un centru im

portant de producţie de film

din Estul Europei: „Ce am

avut de făcut până acum p

tema asta am făcut, ce era d

zis am zis, mai mult decât s

aducem oameni care să rea

lizeze filme aici şi să cheltu

ie bani în oraş nu putem, ţi

ne de implicarea autorităţilor

eu am desenat ce este de re

alizat, trebuie doar făcuţi paş

concreţi în rest”, a sublinia

Giurgiu.

Vot la „balotaj”

Votul care a decis viitoare

CCE 2021 din România a fos

„pe muchie de cuţit”. Conform

raportului fi nal, două oraşe (Ti

„Oraşul filmului”, depunctat un
cel mai tare, în cursa pentru Cap
Raportul Final al Juriului care a selectat oraşul din România care va deveni Capitală Culturală Europeană în 20

TIFF animă în fi ecare an Clujul

Un cadran solar unicat, 

sculptat într-un bloc de piatră 

de peste două tone, a fost 

amplasat la fi nalul săptămâ-

nii trecute în curtea 

Colegiului Tehnic „Alesandru 

Papiu Ilarian” din Zalău, la 

iniţiativa unui profesor de 

matematică din această uni-

tate de învăţământ, pasionat 

de astronomie.

Cadranul fost sculptat în piatră 

de un artist local, concepţia tehni-

că fi ind realizată de un specialist 

în domeniul cadranelor solare.

„Este vorba de un cadran so-

lar orizontal. Ca realizare artisti-

că, eu cred că este una deosebi-

tă. El este conceput să funcţione-

ze pentru Zalău şi împrejurimi, 

adică este astfel gândit încât să 

indice ora dată de timpul solar 

adevărat pentru latitudinea geo-

grafi că a locului, adică aproxima-

tiv 47 de grade. Este realizat de 

către sculptorul artist Marius Tu-

tovan, din piatră de Băbeni, iar 

concepţia tehnică a lui – desena-

rea, cadranul propriu zis, realiza-

rea lui din punct de vedere a func-

ţionalităţii – îi aparţine lui Dan 

George Uza, de la Cluj-Napoca, 

specialist în cadrane solare”, a de-

clarat ieri profesorul de matema-

tică Mirel Matyas, iniţiator al pro-

iectului.

Potrivit sursei citate, în Sălaj 

mai există un cadran solar, verti-

cal, nefuncţional, pe peretele su-

dic al bisericii reformate din Nuşfa-

lău, şi încă unul într-o gospodărie 

personală a unui profesor din Za-

lău, acesta fi ind primul din incin-

ta unei instituţii de învăţământ din 

judeţ.

„Indicatorul de metal, numit 

gnomon, este orientat pe direcţia 

geografi că nord-sud, iar muchia 

din partea stângă va arăta ora, pâ-

nă la amiază, prin proiecţia um-

brei pe marcajele de pe piatră. Ora 

dată de un cadran solar nu coin-

cide cu cea dată de un ceas, pen-

tru că noi avem o oră convenţio-

Cadran solar unicat, sculptat într-un 
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A opta ediţie a Festivalului 

Internaţional de Film 

Comedy Cluj continuă şi 

astăzi cu o serie de fi lme 

care vor rula în cinemato-

grafele din oraş. Unele 

dintre ele fac parte din 

competiţie, aşa că merită 

să mergeţi să le vedeţi.

La Cinema Florin Piersic, 

de la ora 15.00 începe “Cea-

pa mov”, urmat de “Atomic 

Falafel” (ora 18.00) şi “Radio 

Cortile” (ora 20.30), ambele 

afl ate în competiţie. Seara la 

Cinema Florin Piersic se în-

cheie la ora 22.30 cu “Chato 

– Regele Braziliei”.

Astăzi, în cadrul Comedy 

Cluj rulează fi lme şi la Cine-

ma City Iulius. La ora 15.30 

puteţi vedea “Rat-A-Tat”, de la 

ora 17.30 este fi lmul “Cu spa-

tele”, la ora 20.00 începe “In-

sula”. Seara se încheie la Ci-

nema City Iulius cu “Ultima 

vară a lui Beck”, la ora 22.30.

La Cinema Victoria puteţi 

vedea următoarele fi lme, du-

pă următorul program: ora 

14.00 – “Ce început de an! ”, 

ora 17.00 – “Scurtmetraje 

Competiţie: Independent”, ora 

19.00 – „Scurtmetraje Com-

petiţie: Studenţesc”, ora 21.30 

– „Competiţie Lorna”.

La Cinema Dacia, în Mă-

năştur rulează fi lmul “Dinco-

lo”, de la ora 19.30.

Bilete pentru toate pro-

iecţiile şi piesele de teatru 

din cadrul Comedy Cluj #8 

pot fi achiziţionate online 

pe www.eventbook.ro.

Festivalul Internaţional de 

Film Comedy Cluj are loc la 

Cluj Napoca în perioada 21-30 

octombrie 2016 şi este orga-

nizat de Fundaţia Europeană 

pentru Cultură Urbană, cu 

sprijinul Banca Transilvania 

şi Centrul Naţional al Cine-

matografi ei.

Aproape 150 de fi lme alcă-

tuiesc programul celei de-a op-

ta ediţii a celui mai mare fes-

tival din Europa dedicat exclu-

siv comediei! Lungmetraje din 

toată lumea, chiar şi din Co-

reea de Nord, scurtmetraje in-

dependente, scurtmetraje stu-

denţeşti, piese de teatru comic 

vor putea fi  văzute la Cinema 

Florin Piersic, Cinema Victo-

ria, Cinema City Iulius Mall, 

Cinema Dacia şi Teatrul Naţi-

onal Cluj-Napoca. Bilete pen-

tru toate evenimentele se gă-

sesc la caseriile locaţiilor şi on-

line pe eventbook.ro.

În competiţia pentru trofe-

ul decernat “Celui mai bun 

fi lm” concurează 8 comedii 

din Arabia Saudită, Italia, Ger-

mania, Filipine, Spania, Isra-

el, Brazilia şi Franţa. Într-o lu-

me adesea dezbinată, umorul 

ne uneşte! Germania şi Gre-

cia au făcut haz de necaz îm-

preună pe seama banilor (”Hi-

ghway to Hellas”), Israelul a 

gătit cu Iranul un ”Atomic Fa-

lafel”, iar saudiţii au îndrăz-

nit să pună un sutien roz dan-

telat pe afi şul fi lmului ”Ba-

rakah meets Barakah”. Aces-

te lungmetraje vor fi  jurizate 

de regizorul Florian Mischa 

Boder, premiat anul trecut de 

publicul Comedy Cluj pentru 

”Singurătatea unui asasin îna-

inte să tragă”, Domnica Cîr-

ciumaru – director de casting 

în fi lm şi televiziune, Ronan 

Doyle – critic de fi lm din Ir-

landa, Sophia Freeman – pro-

ducătoarea festivalului de fi lm 

London Comedy (LOCO) şi 

Carl Haber – scenarist, pro-

ducător şi fondatorul Şcolii 

Internaţionale de Film de la 

Roma.

Comedy 2016 continuă astăzi 
cu şi mai multe filme
În cinematografele din Cluj-Napoca rulează astăzi multe filme care vă vor 
stârni hazul şi buna dispoziţie.

O expoziţie de desen, 

dedicată marelui sculp-

tor român Constantin 

Brâncuşi de o absolven-

tă a Universităţii de 

Artă şi Design din Cluj, 

se va deschide azi la 

Casa Europei din 

Londra.

Expoziţia de desen a ar-

tistei Raluca Popa celebrea-

ză, într-o formulă inedită, 

geniul marelui artist, în anul 

care îi este dedicat.

Proiectul, realizat de In-

stitutul Cultural Român din 

Londra ca parte a "Anului 

Brâncuşi", mai cuprinde o 

prelegere susţinută de isto-

ricul de artă Doina Lemny, 

autoarea volumului "Brân-

cuşi – artistul care transgre-

sează toate hotarele", mo-

nografie publicată în limbi-

le franceză, română şi, de 

curând, engleză.

"Folosind o varietate de 

surse, printre care două din-

tre cele mai relevante mono-

grafi i scrise despre Brâncuşi 

– volumul 'Brancusi' al San-

dei Miller şi cartea Doinei 

Lemny -, Raluca Popa oferă, 

prin intermediul unor expre-

sive desene în creion, un por-

tret intim al marelui artist, 

aşa cum se desprinde din în-

semnări, corespondenţă, fo-

tografi i şi fi lmări de epocă. 

Rezultă, astfel, o incursiune 

foarte personală, dar uimi-

tor de sugestivă, într-un u-

nivers biografi c care, dată fi -

ind proverbiala discreţie a 

lui Brâncuşi, rămâne mereu 

înconjurat într-o aură de mis-

ter", se arată într-un comu-

nicat al Institutului Cultural 

Român.

Raluca Popa, în vârstă de 

37 de ani, a studiat la Uni-

versitatea de Artă din Cluj 

şi are un Master în Fine Arts 

la Byam Shaw School of Art 

/ Central Saint Martins din 

Londra. Artista a expus pâ-

nă acum în mai multe ţări 

ale lumii, cum ar fi China, 

Austria, Elveţia, dar şi la Fa-

brica de Pensule din Cluj 

sau la Salonul de Proiecte 

şi MNAC Bucureşti.

Brâncuşi, evocat la Londra, 
de o absolventă UAD Cluj
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mişoara şi Cluj-Napoca, fapt 

nespecifi cat nominal în moti-

vare, dar care poate fi  intuit 

din caracterizările aplicaţiilor) 

au primit câte 6 voturi, iar la 

al doilea vot scorul a fost ace-

laşi. În acest context preşedin-

tele juriului şi-a asumat deci-

zia atribuind titlul Timişoarei. 

De întocmirea dosarului de ca-

nidatură a oraşului de pe Be-

ga s-au ocupat şi doi consilieri 

actuali ai ministrului Culturii, 

Raluca Iacob şi Ioana Tămaş, 

care au fost experţi coordona-

tori ai strategiei culturale a ora-

şului Timişoara în calitate de 

co-fondatori MetruCub Cultu-

ra în 2014, respectiv Ştefania 

Ferchedău, fost colaborator al 

ministrului, după cum a preci-

zat Corina Şuteu pe pagina sa 

de facebook după anunţarea 

câştigătorului.

„Bile albe”

Aplicaţia Clujului a primit şi 

numeroase „bile albe”, prima 

dintre ele fi ind o menţionare 

specială, în introducerea moti-

vaţiei generale, faptul că apli-

caţia Clujului a fost integrată în 

strategia de dezvoltare a oraşu-

lui, aceasta fi ind şi unul din 

scopurile proiectului Capitale-

lor Culturale Europe. În rest 

aplicaţia oraşului este lăudată 

pentru intenţia de a integra mai 

multe comunităţi, inclusiv cea 

Roma, dezvoltarea unor progra-

me de terapie prin artă – „Artă 

şi Fericire”, „Culturepreneurs”, 

sau „Platforma de Ceativitate 

Socială”, în condiţiile în care 

circa 2.000 de tineri termină 

anual facultatea la Cluj în do-

meniul industriilor creative, fă-

ră a-şi găsi cu toţii imediat de 

lucru. Creşterea numărului de 

proiecte anunţate, circa 450 a 

fost văzută cu ochi buni, la fel 

cum s-a întâmplat şi cu „rema-

ke-ul” unor proiecte reuşite din 

CCE-uri precedente.

de se simte 
pitală Culturală
021 vine cu surprize.

nală, iar cadranele măsoară ora 

dată de soare. Acum, în aceste zi-

le, e o diferenţă de 16 minute, adi-

că timpul de pe cadran e înainte 

cu 16 minute faţă de timpul de pe 

un ceas de-al nostru. De aseme-

nea, cadranul este conceput să 

funcţioneze după ora de vară. Vom 

face un panou informativ în care 

vom spune cum funcţionează şi 

cum poate cineva să-şi regleze 

ceasul după el”, a adăugat profe-

sorul.

În lunile următoare, zona în ca-

re a fost amplasat cadranul va fi  

amenajată ca un parc. Cadranul 

va fi  în centrul acelui parc, urmând 

a fi  completat cu 12 pietre de di-

mensiuni mai mici, care sugerea-

ză „Masa tăcerii”, a lui Brâncuşi, 

în viziunea artistului Marius Tuto-

van.

De asemenea, un alt cadran so-

lar de mari dimensiuni va fi  pictat 

pe unul din pereţii exteriori ai să-

lii de sport a liceului.

„Proiectele noastre educaţiona-

le prin care vrem să scoatem ele-

vii din sala de clasă credem că sunt 

cele mai atractive pentru ei. Prac-

tic, vrem să le arătăm elevilor că 

ce au învăţat ei la matematică, la 

fi zică, la geografi e, la astronomie 

– din păcate o disciplină scoasă 

din păcate dintre disciplinele şco-

lare, iată, are aplicabilitate practi-

că. Poate o să facem ore aici. Nu 

ştiu. Să vedem. Poate temele la 

matematică vor merge mai bine 

scrise pe această masă ce este un 

cadran solar”, a subliniat Mirel 

Matyas.

Directorul Colegiului Tehnic API 

Zalău, Ioan Lung, a precizat că re-

alizarea panoului solar face parte 

dintr-un proiect mai amplu – „Lu-

mină şi culoare la API”, demarat 

în cursul anului 2015. Anul trecut, 

prin acest proiect, coridoarele lice-

ului au fost „colorate” şi „lumina-

te” prin intermediul unor fotogra-

fi i realizate de profesori şi elevi, 

afi şate pe pereţii instituţiei de în-

văţământ.

bloc de piatră, în curtea unul liceu
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Turda – gazda unei delegaţii de investitori din Polonia

Investitorii străini interesaţi de Turda

Sala mică a Primăriei Turda a găzduit vineri, 22 octombrie 
2016, o întâlnire între o delegaţie de investitori din Polonia 
și reprezentanţii municipalităţii. La întâlnire au participat 
din partea Camerei de Comerţ din Polonia dl. Marek Kloczko 
– vice-președinte, Anna Derbin – manager proiect în cadrul 
departamentului de Relaţii Internaţionale, Flavian-Cătălin 
Pah – reprezentatul Camerei de Comerţ și Industrie Bilaterală 
Polono-Română cât și reprezentanţii unor companii din 
Polonia interesaţi să investească în Turda.

În cadrul întalnirii investitorilor li s-au prezentat 
oportunităţile economice pe care le oferă orașul nostru, 
potenţialul de dezvoltare al orașului și al regiunii cât și 
disponibilitatea de a oferi facilităţi celor care doresc sa 
investescă, fi ind identifi cate posibilităţi de investiţii în 
domeniul construcţiilor, industriei și turismului. Întâlnirea 
s-a încheiat cu exprimarea reciprocă a deschiderii și 
disponibilităţii pentru o colaborare efi cientă în viitor.

Astfel de vizite ale unor potenţiali investitori străini sunt 
benefi ce pentru comunitate iar aceste întâlniri constituie 
baza pentru viitoare parteneriate importante pentru 
dezvoltarea orașului prin crearea de locuri de muncă și 
generarea de venituri suplimentare pentru bugetul local.

PUBLICITATE

ANUNŢ PUBLIC

In data de 25 Octombrie 2016 , de ZIUA ARMATEI ROMANE, intre 
orele10.00-11.30, la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe 
se vor desfasura activităţi de comemorare şi cinstire a eroilor militari, la 
care sunt invitaţi toţi cei care vor să le aducă un omagiu celor cazuti la 
datorie.

Pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor din data de, 25.10.2016, 
circulatia autovehiculelor intre orele 09.30-12.00, in zona centrala va fi  
INCHISA in:

•  intersectia str. Libertății cu str.Dr. Ioan Ratiu pentru interzicerea accesului 

pe str. Libertatii;

•  intersectia Piata Republicii cu str. M. Eminescu cu interzicerea accesului 

pe str.Republicii;

•  str. Bucovinei cu str. Andrei Mureșanu pentru interzicerea accesului pe 

str.A.Muresanu cu exceptia riveranilor;

•  intersectia str. Mircea cel Bătrân  cu str.P-ta 1 Decembrie 1918, pentru 

interzicerea accesului pe str. P-ta 1 Decembrie 1918 ;

•  P-ta 1 Decembrie 1918 in zona BCR, pentru interzicerea accesului pe str. 

P-ta 1 Decembrie;

•  Circulatia autobuzelor pe directia MICRO III-TURDA NOUA se va face pe 
str. Dr. I. Ratiu cu urmatoarele statii de inbarcare/ debarcare temporare:

• str. Dr. Ioan Ratiu nr. 26, in fata Caminului Militar de Garnizoana Turda;

•  str. Dr. Ioan Ratiu nr.66,vis-a-vis de Gradinita cu program prelungit “Dr. 

Ioan Ratiu “;

• str. Dr. Ioan Ratiu nr.110 ,in dreptul S.C. “OPEN DOR”,

•  Iar pe directia TURDA NOUA –MICRO III pe strada G-ral Dragalina cu 
statii la adresele:

• str. Avram Iancu, nr. 5, in fata magazinului de piese auto „Unix”;

•  -str. Horea intre intersectia cu strazile Baritiu si G-ral Dragalina(langa 
C.N.M.V);

•  str. Gen. Dragalina nr. 105, langa intersectia str. Gen. Dragalina +str. 
Vasile Alecsandri;

•  str. General Dragalina nr. 1, in fata blocului S1, scara III(langa Politie);

Pe sensul de mers spre cartierul Bai, liniile 15,15B,si 17, vor opri in statia 

temporara situata pe str. Avram Iancu, la nr. 5, in fata magazinului de 
piese auto „Unix”.
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O comparaţie a celor 

mai scumpe case/vile 

scoase la vânzare în 

Cluj-Napoca şi Bucureşti 

arată diferenţe extreme 

de preţ între cele două 

oraşe. Chiar şi aşa, 

Capitala păleşte în faţa 

celei mai scumpe case 

din lume puse la vânza-

re.

Cea mai scumpă casă vân-

dută anul trecut în Cluj-Na-

poca a costat aproximativ 

1,2 milioane de euro şi es-

te situată în cartierul Andrei 

Mureşanu. Nu este nici pri-

ma nici ultima casă vându-

tă în municipiu cu un ase-

menea preţ. În urmă cu câţi-

va ani a fost vândută Casa 

Tătaru, cu 1,7 milioane eu-

ro. Omul de afaceri Ştefan 

Gadola este cel care a pus 

banii jos pentru imobilul 

respectiv.

Pe site-urile de vânzări 

imobiliare sunt scoase la 

vânzare, în continuare, ca-

se care sar de 1 milion de 

euro, majoritatea în cartie-

re rezidenţiale.

Dacă vi se pare mult ca 

o casă în Cluj-Napoca să 

coste 1,2 milioane de euro 

sau 1,7 milioane de euro, în 

Bucureşti există un imobil 

scos la vânzare pentru o su-

mă exorbitantă: 18,5 mili-

oane de euro. Potrivit digi24.

ro, este vorba despre o vilă 

cu 25 de camere, construi-

tă în anul 1888, situată pe 

Calea Victoriei. Are supra-

faţa de 3.500 metri pătraţi 

şi este pe lista monumente-

lor istorice.

Potrivit aceleiaşi surse, 

imobilul situat pe locul doi 

din punct de vedere al pre-

ţului de vânzare solicitat, 

este cu foarte mult sub su-

ma celui de pe locul I: „doar” 

8 milioane de euro cere pro-

prietarul unei vile cu 20 de 

camere din zona Aviatori-

lor.

O vilă din zona Lascăr 

Catargiu din Piaţa Romană 

s-a poziţionat pe locul al 

treilea în clasamentlul celor 

mai scumpe proprietăţi re-

zidenţiale din România, cu 

un preţ de 5,99 milioane de 

euro. Casa are 12 camere 

dispuse pe o suprafaţă uti-

lă de 1.000 mp.

Dacă extindem aria şi pri-

vim dincolo de România, re-

cent, a fost scoasă la vân-

zare cea mai scumpă casă 

din lume, Villa Les Cedres, 

pentru suma de 860 milioa-

ne de lire sterline. Este si-

tuată pe Coasta de Azur şi 

a fost reşedinţa regelui Le-

opold al II-lea al Belgiei. Im-

presionanta casă oferă o ve-

dere incredibilă la ocean, a-

re o piscină imensă, are 10 

dormitoare şi una dintre ce-

le mai frumoase grădini din 

Europa, care include şi ve-

getaţie tropicală.

Anul trecut, în Cluj-Na-

poca, au fost vândute 432 

de case, potrivit unei anali-

ze a pieţei imobiliare loca-

le publicată de Primărie. Va-

loarea totală a tranzacţiilor 

pe acest segment imobiliar 

a sărit de 51 de milioane de 

euro.

Situaţia defalcată pe car-

tiere arată că cele mai mul-

te case, 52, s-au vândut în 

Dâmbul Rotund, urmat de 

Centru cu 44 de case, An-

drei Mureşanu şi Iris cu câ-

te 34 de case fiecare. Locul 

patru în clasament este ocu-

pat de cartierul Gheorgheni 

cu 30 de case vândute anul 

trecut. În cartierul Europa 

s-au vândut 25 de case, ur-

mat de Gruia şi Zorilor cu 

24 de case fiecare.

Bucureştiul „bate” Cluj-Napoca 
la imobiliare. Cât costă cele mai 
scumpe case din cele două oraşe
Pe piaţa imobiliară din România se fac tranzacţii cu sume uriaşe 
care ar lăsa cu gura căscată orice „muritor de rând”.

Aşa arată cea mai scumpă casă din România scoasă la vânzare pentru 18,5 milioane euro
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În câteva luni, centrul 

municipiului 

Cluj-Napoca s-a umplut/

se va umple cu blocuri 

de locuinţe, foarte înal-

te, care vor sugruma şi 

mai tare circulaţia din 

zonă.

Dimineaţa şi după amia-

za, zeci de mii de clujeni 

sunt ţinuţi captivi în trafic 

din cauza fluxului mare de 

maşini şi a infrastructurii 

care nu mai face faţă. În ul-

tima perioadă au fost tot 

mai multe sesizări ale cetă-

ţenilor cu privire la traficul 

extrem de aglomerat din 

Cluj-Napoca, în special în 

intervalele orare în care pă-

rinţii îşi lasă şi îşi iau copi-

ii de la grădiniţe şi şcoli. 

Problema este departe de a 

fi rezolvată.

De exemplu, anul trecut 

Primăria a autorizat un mini 

cartier cu cinci blocuri cu 13 

etaje, care se vor construi pe 

strada Traian vis-a-vis de se-

diul Poliţiei Cluj, iar anul 

acesta a autorizat mai multe 

blocuri cu 10 etaje pe strada 

Bună Ziua.

În prezent, în centrul ora-

şului, pe strada Ploieşti, în 

apropiere de Piaţa Mihai Vi-

teazu, se construieşte o clă-

dire de birouri care va avea 

12 etaje şi care deja „sugru-

mă” tot traficul din zonă. 

Clădirea este construită de 

către un investitor imobili-

ar, Imoinvest SA, reprezen-

tată de Iosif Pop.

Societatea lui Pop, con-

struieşte în zona străzii Plo-

ieşti un bloc gigant raportat 

la înălţimea construcţiilor 

din zonă. Clădirea, care se 

vede de pe Dealul Feleacu-

lui, va avea 9.000 de metri 

pătraţi de birouri.

Exact în spatele turnului 

de birouri, care este ridicat 

de firma condusă de Iosif 

Pop, în urmă cu doi ani, 

Consiliul Local Cluj-Napo-

ca şi-a dat acordul şi a vo-

tat un plan urbanistic de de-

taliu pentru construcţia unui 

alt bloc de de 12 etaje, pe 

un teren deţinut de familia 

preşedintelui Consiliului Ju-

deţean Alin Tişe de la PNL 

ex PDL, finul primarului de 

Cluj, Emil Boc.

Lângă SRI şi Poliţia Cluj 
cinci turnuri cu 12 etaje

Pe strada Traian 36, vizavi 

de SRI şi Inspectoratul de Po-

liţie Cluj, un investitor privat a 

fost autorizat să construiască 

cinci corpuri de clădire, trei din-

tre ele cu un regim de înălţime 

de parter şi 11 etaje şi alte do-

uă corpuri cu un regim de înăl-

ţime compus din parter şi alte 

nouă etaje. Ansamblul imobi-

liar este construit pe locul fos-

tei fabrici de alcool deţinută de 

compania Prodvinalco.

Tot în zonă, Primăria 

Cluj-Napoca a autorizat de-

molarea totală a unor con-

strucţii care au aparţinut de 

forsta fabrică de confecţii Fla-

căra, închisă de mai mulţi ani.

În prezent, terenul se afl ă 

în proprietatea societăţii Ta-

co Developments SRL, patro-

nată de Corneliu Brody şi Va-

sile Octav Chicinaş. Societa-

tea va construi în zonă o clă-

dire de birouri cu 6.000 de 

metri pătraţi, investiţia ridi-

cându-se la zece milioane de 

euro. Reprezentanţii Primă-

riei Cluj Napoca susţin că so-

cietatea va construi o clădi-

re în care va funcţiona con-

cernul IT Quest.

Mall în centrul Clujului 
şi bloc cu 25 de etaje 
pe Calea Floreşti

Pe fostul amplasament al 

fabricii Ursus, într-o zonă ex-

trem de aglomerată, pe Calea 

Mănăştur, se construieşte un 

ansamblu rezidenţial de 15 eta-

je. Viitorul ansamblu reziden-

ţial Platinia, dezvoltat de gru-

pul de fi rme SC Florisal SA si 

SC Drusal SA care aparţin gi-

nerelui lui Ioan Rus, Vasile Puş-

caş, va fi  compus dintr-o ga-

lerie comercială care va însu-

ma 13.000 de mp de magazi-

ne, cafenele şi restaurante, 320 

de apartamente şi o parcare 

subterană pe două niveluri. În-

treg proiectul va avea o supra-

faţă construită de 55.000 de 

metri pătraţi, iar investiţia es-

te estimată la 25 de milioane 

de euro.

Puţin mai departe, un alt 

bloc turn de 80 de metri cu 25 

de etaje se va construi pe Ca-

lea Floreşti, în zona podului 

de la intrarea în municipiu. 

Blocul va avea 137 de aparta-

mente. Lucrările ar fi  trebuit 

să dureze trei ani. Primăria a 

autorizat blocul în luna iunie 

2012, dar în zonă au avut loc 

mai multe proteste care au în-

cercat să blocheze proiectul. 

Benefi ciarul si executantul pro-

iectului este Ardeal Construct, 

fi rma lui Radu Vlas, care mai 

administrează şi complex Le-

ul şi parkingul din Piaţa Mi-

hai Viteazul. Vlas este un apro-

piat de-al lui Emil Boc. El de-

rulează mai multe afaceri imo-

biliare, iar fi rmele lui au fost, 

de-a lungul anilor, abonate la 

contractele publice ale Primă-

riei Cluj-Napoca.

Traficul aglomerat din Cluj-Napoca în faţa unor noi 
provocări: turnurile de 10 sau 25 de etaje

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Au ieşit în stradă şi au 

protestat faţă de ridicarea 

unor blocuri cu 10 etaje 

într-o zonă cu înălţime 

maximă admisă de 4 

etaje. Au făcut memorii 

peste memorii la 

Primărie şi tot degeaba. 

Autorităţile locale sunt 

surde când vine vorba de 

solicitările cetăţenilor. 

Ultima speranţă pentru 

locuitorii de pe Trifoiului: 

instanţa de judecată.

Primăria Cluj-Napoca res-

pinge pe bandă rulantă plân-

gerile prealabile depuse de 

cetăţenii din cartierul Bună 

Ziua împotriva construirii 

unui ansamblu de locuinţe 

cu 10 etaje şi peste 500 de 

apartamente.

Ultima plângere respinsă 

a fost cea depusă de Asocia-

ţia pentru Protecţia urbanis-

tică a Clujului (APUC) care 

a cerut revocarea hotărârii de 

Consiliu Local (HCL) nr. 

2/26.01.2010 privind aproba-

rea Planului Urbanistic Zo-

nal (PUZ) strada Bună Ziua 

– Trifoiului pentru ansamblul 

de locuinţe şi revocarea au-

torizaţiilor de construcţie.

Exces de putere 
şi ilegalităţi ?

Urbaniştii spun în plân-

gere că prin hotărârile pe 

care le-a emis, Primăria Cluj 

„asigură exclusiv satisface-

rea intereselor imobiliare a 

unor particulari”. “Actul ad-

ministrativ a fost emis cu 

exces de putere şi nelegal. 

Prin intermediul HCL şi a 

PUZ-ului aprobat prin actul 

administrativ se asigură ex-

clusiv satisfacerea interese-

lor imobiliare a unor parti-

culari. Intervenţia urbanis-

tică permisă prin PUZ nu 

este justificată şi nici lega-

lă şi care va determină o 

aglomeraţie urbană”, spune 

Elek Levente, fondatorul 

APUC.

Exproprieri pentru cauză 
de utilitate privată

Locuitorii din zonă mai 

spun că circulaţia pe 4 benzi 

nu este reală.

„Nici nu poate fi  realizată 

raportat la suprafeţele de teren 

ce se propun a fi  dezmembra-

te pentru lărgirea străzii Bună 

Ziua. Cu privire la o asemenea 

corecţie, proprietarii parcelelor 

învecinate nu au fost consul-

taţi şi nu şi-ai dat vreun acord, 

ceea ce reprezintă o veritabilă 

expropriere pentru cauză de 

utilitate privată realizată de că-

tre autoritatea publică la iniţi-

ativa şi în scopul satisfacerii in-

tereselor unui particular”, se 

mai arată în plângere.

În luna septembrie doar 

20 de persoane au ieşit în 

stradă să protesteze şi au fă-

cut o „simulare de trafi c” pe 

strada Trifoiului.

Primăria: toate 
actele sunt legale

Primăria a decis să nu dea 

curs plângerii prealabile şi a 

decis să o respingă, limitân-

du-se să spună că HCL nr. 

2/2010 trebuie menţinută de-

oarece “o considerăm emisă 

cu respectarea tuturor cerin-

ţelor legale”.

„Considerăm corectă 

menţinerea valabilităţii au-

torizaţiilor de construire emi-

se conform PUZ aprobat şi 

care au produs efecte juri-

dice”, spune arhitectul şef 

Ligia Subţirică.

Bună Ziua intră în colaps

În Comisia Municipală de 

Sistematizare a Circulaţiei din 

iunie 2016 s-a prezentat un 

studiu de trafi c întocmit de U-

niversitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca. Din studiul pre-

zentat rezulta că pentru inter-

secţia strada Bună Ziua – stra-

da Trifoiului se ajunge la o în-

cărcare de 96-97% şi o vite-

ză de circulaţie de 20-30 km/h.

„Concluzia a fost că în ma-

xim doi ani, ţinând cont că 

întreaga zonă este în dezvol-

tare, se va ajunge la un co-

laps pe strada Bună Ziua da-

că nu se iau măsuri de reali-

zare de noi artere de circula-

ţie ca şi alternative la strada 

Bună Ziua şi dacă nu se lăr-

geşte strada pentru a crea 

benzi dedicate pentru viraje 

la stânga. Au fost propuse ur-

mătoarele măsuri: realizarea 

unui sens giratoriu la inter-

secţia străzilor Bună Ziua – 

Trifoiului – Măceşului, care 

poate ajuta trafi cul în situaţia 

în care nu există bandă dedi-

cată pentru viraje la stânga şi 

realizarea unui studiu de tra-

fi c amplu al întregii zone a 

străzii Bună Ziua de la Calea 

Turzii până la strada Constan-

tin Brâncuşi care să identifi -

ce problemele şi să ofere pro-

puneri pentru rezolvarea aces-

tora”, a conchis Subţirică.

„Strada Bună Ziua intră în colaps”
Construirea blocurilor cu 10 etaje de pe Trifoiului merge mai departe în ciuda protestelor locuitorilor din zonă.

Pe şantierul de pe strada Trifoiului se lucrează de zor cu cel puţin şase utilaje

Proiectul în discuție se situează între supermarketul Lidl 
de pe strada Bună Ziua și Grand Hotel Italia. Potrivit 
autorizației eliberate în iunie 2016, în zonă urmează a 
se construi un ansamblu de locuințe colective 
2S+P+8E+2Er. Lucrările au început deja și urmează să 
fie finalizate în octombrie 2017.

Blocurile sunt ridicate de o societate din Cluj deținută 
de un offshore din Cipru, scrie clujust.ro. Societatea Gad 
Real Estate SRL are ca asociat unic o firmă offshore din 
Cipru, Phelma Investments Limited.

Cine se află în spatele investiţiei

Blocul de 25 de etaje de pe Calea Florești ar fi  trebuit să fi e gata încă de acum 4 ani
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„Există oameni în viaţă pe care nu-i vom uita niciodată. Oameni care 
ne-au schimbat viaţa. Oameni care ne-au învăţat să iubim.... Ei sunt cei 
cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să ne facă minunată călătoria 

noastră pe pământ.“

Clipe, ore, zile de amar, durere sfâșietoare, întrebări nespuse 
reînvie în noi în aceste zile... Clipele despărţirii...

Ne-ai zdrobit inimile acum 10 ani când ai plecat de lângă noi,
dragă noastră mamă și soţie

NAGY JULIANNA.
Dar nu ai plecat singură... o parte din noi ai luat-o cu tine. 
Ne-ai lăsat amintiri preţioase, bunătatea și dragostea ta 

nemărginită, care este ghidul nostru pentru întotdeauna...
Hrana sufl etească cu care ne-ai umplut viaţa, dăruirea, chipul 

tău drag, o păstrăm în inimă pentru tot restul vieţii.
Fie ca rugăciunile noastre să îţi odihnească sufl etul, Dumnezeu 

să te aibă în pază.

Cu dor nestins, familia.

CONDOLEANŢE
IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona centra-
lă. Aștept telefoane la 
0729-118687. (5.7)

¤ CUMPĂR garsonieră. Exclus cart. 
Plopilor. Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (6.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. Jupiter, 
suprf. 55 mp, balcon 7 mp 
închis cu termopan, terasă  
35 mp, complet mobilat şi 

utilat (cuptor, plită, 
frigider, maşină de spălat, 

televizor).
Preţ 58.000 euro 

negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna Că-
mărașu, supr. 1570 mp, utilităţi, a-
pă, gaz, curent. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0754-628612. 
(3.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu toa-
te utilităţile, grădină de 3300 mp, 
front la DN E576. Preţ negociabil. 
Accept varianta schimbului cu ap. 
cu 2 camere în Mărăști + diferenţă 
la înţelegere. Informaţii și relaţii su-
plimentare la tel. 0743-285183 sau 
0754-025684.

¤ Vând două case + anexe în Tu-

reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren extravilan în 
suprafață de 2900 mp, lângă 
pârtia de schi, în comuna Felea-
cu. Preț 8 euro/mp, negociabil. 
Informații și relații supimentare la 
tel. 0749-052056.

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (2.9)

¤ P.F. vând sub preţul pieţei, 
11600 mp teren, parcelat, pentru 
construcţii case, cabane în comuna 
Tureni, jud. Cluj. Informaţii supli-
mentare la tel. 0740-981510. (6.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vilă, 
în Sovata Băi, zona 0, cu utilităţi în 
apropiere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-592139. (6.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca,cart. Andrei Mureșanu, 
str. Becaș nr. 34, supr. 3900 mp, cu 
front de 19,5 m și 200 m lungime, 
cu C.F. + C.U., P+2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Alba. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţe-
lor F.N., la 100 m de autobuzul nr. 
39, în supr. 6200 mp, cu 180 m 
front la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

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 teren în intravilanul Cluju-

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.

lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare 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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

INCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, cu ușă automată, în cart. Bu-
nă Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 10-18. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă inspecţie produse 
petroliere, angajează 
part time, inspector 

pentru municipiul 
Cluj-Napoca.
Detalii: tel. 

0788133939,
0788133940 (2.7)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asigură 
cazare. Tel. 0730-711.519. (4.7)

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Ofer salar 
bun și cazare. Inf. la tel. 
0741-547721.

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, de 

3,5 to, descoperit, orice tip de mar-
fă, materiale de construcţii, mobilă, 
orice fe de material. Aștept oferte 
pentru contracte sau închiriere. 
NON STOP! Sunaţi la tel. 
0741-100529. (6.7)

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, cu 
montaj la domiciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul clien-
tului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare la 
tel. 0747-649167. (3.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, for-
mată din 8 rânduri, cu ușă metali-
că, preţ 500 RON, negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel.0758-311020. (2.7)

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, la 
jumătate de preţ. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (3.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și pe-
dală la preţul de 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(4.7)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX-2000 cu un front de 
lucru cu 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la 0743-515388 
sau 0264-440108. (4.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţio-
nare și estetică excelentă, în Mă-
răști. Asigur la cas transport, preţ 
550 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.9)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, făcută 
la comandă, cu blat termorezistent, 
saltele de o persoană, pat rabatabil 
de o persoană, în stare bună. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0755-437088. (2.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier. 
Informaţii și detalii la 
0264-593488. (2.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie sau 
mobilă suspendată. Sunaţi vă rog 
la tel. 0747-930365. (2.7)

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru hai-
ne, preţ 700 RON și un candelabru 
cu cinci braţe, la preţul de 150 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-117667. (4.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice cu 
cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la pre-
ţul de 100 RON. Aștept telefoane 
la nr. de tel. 0729-117667. (4.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetoterapie, 
saltea PROMAG. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0264-523932.

ANIMALE

¤ Vând porci grași pentru tăiat, în-
tre 100-120 kg, pe în Cluj-Napoca. 
Asigur loc de sacrifi care, preţ 8 
RON/kg, puţin negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 200 
l, 1000 l și butoaie din tablă, în sta-
re bună, la preţ rezonabil. Aștept te-
lefoane la 0747-649167. (3.7)

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, dra-
perii, cusute manual și ștergare cu-
sute manual cu dantelă. Informaţii 
supimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (4.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ bun. Inf. 
la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând 3 pardesie pentru bărbaţi 
și dame, 3 paltoane, căciuli de lâ-
nă, 6 costume, cizme de cauciuc de 
vânătoare, nou, cizme, stare foarte 
bună. Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual și două carpete, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând selector cereale (orz, grâu), 
manual, dar se poate adapta la 
motor, în stare bună de funcţiona-
re. Informaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la tel. 
0741-547.721 sau 0758-356.073.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să scrieţi la 
BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba

COLECŢIONARI

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fotba-
liști, medalii, decoraţii, fotografi i, 
cer și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, Serviciul Fis-
cal Muncipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15/B, 
vinde la licitaţie publică în data de 
10.11.2016 ora 11.00, bunurile 
mobile constând în: Autoutilitară 
N1 Volksvagen tip Transporter, nr. 
ident. WV1ZZZ70ZYHO13604, an 
fabricaţie 2000, bunuri proprietate 
Sevan Ioan și Sevan Veronica 
ambi cu domiciliul în Câmpia Tur-
zii, str. Axente Sever nr. 9, garanţi 
ipotecari pentru debitorului SC 
Sevatel Cub Invest SRL, CUI 
29174552. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15/B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor ipotecate.

PIERDERI

¤ Pierdut buletin, carduri, carnet de 
student și legitimaţie pe numele 
PENTIUC ADINA-PAULA, studentă în 
anul III la Facultatea de Știinte Politi-
ce Administrative și ale Comunicării 
(FSPAC). Le declar nule. (1.1)
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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 oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile 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!

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 Dincolo de viitor (reluare)

13:30 Superconsumatorul 

14:00 Telejurnal 

15:10 Maghiara de pe unu 
(live)

17:00 Telejurnal (emis. info.)

17:30 Europa mea (live)

18:25 Carpaţii, plămânul 
Europei

18:30 Vorbește corect! 

18:35 Perfect imperfect (live)

19:40 Perfect imperfect (live)

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Ediţie specială (live)

21:45 Ediţie specială (live)

22:20 Știrile de mâine

23:00 Ora de știri

23:55 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Chefi  la cuţite 

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Taken 2: Teroare în 
Istanbul 

22:15 Supravieţuitorul 

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping 

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping 

15:00 Cireașa de pe tort 

16:00 Mondenii 

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine 

20:30 Război personal

22:30 Trăsniţii 

23:15 Focus din inima 
României 

23:45 Focus Magazin 

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine 

15:45 Teo Show 

17:00 Bravo, ai stil! 

18:45 Știrea zilei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Ziua în care mi s-a scris 
destinul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Celebrity (reluare)

14:00 Casa Poporului (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Botoșani - Astra 
(reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

18:30 Casa Poporului (reluare)

20:00 Fotbaliști faimoși 
(reluare)

20:30 Poveștile României 
(reluare)

21:30 Liga Magazin 

22:30 Viaţa secretă a sportului

23:00 Escobar – Baronul răului
www.batrom.ro

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

 ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

 PENTRU COMUNITATE. 

Oferim seriozitate, condiţii de lucru 

pe camioane euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de inginer chimist, 
perioada nedeterminata, la biroul Gestiunea Resurselor 
de Apa din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Salaj

Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 17 noiembrie 2016 ora 10.00
- Proba interviu in data de 21 noiembrie 2016 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:
STUDII: – studii superioare de lunga durata, absovite cu 

diploma de licenta - inginer chimist
APTITUDINI:
– cunostinte operare pe calculator
– disponibilitatea deplasarilor pe teren, in orice moment 

si situatie
Vechime: 0
Cursuri/specializari in domeniul gospodaririi apelor/

alimentari cu apa si canalizari, constituie un avantaj.
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr. 17, sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Salaj, str. Corneliu Coposu nr. 91, din Zalau, jud. Salaj, pana 
la data de 15 noiembrie 2016, ora 14,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cerere de participare la concurs, actele de studii, C.V. cazier 
judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie, copie 
act identitate; copie carnet de munca.

Relatii suplimentare la telefon: 0260/612350, birou 
Resurse Umane, SGA Salaj sau 0264/433028 int. 144, ABA 
Somes-Tisa, Cluj-Napoca.

ANUNŢ DE ANGAJARE

PRIMĂRIA COMUNEI CAPUSU MARE organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere pe 
perioadă determinată, post temporar vacant, de administrator 
public:

Denumirea postului: administrator public
Nivelul studiilor:-  superioare cu diploma de licenţă sau 

echivalent
-  postuniversitare de nivel master în 

domeniul managementului sau abolvirea 
unui curs de pregatire profesională în 
domeniul managementului

Vechimea necesară: -  10 ani în specialitatea studiilor 
superioare absolvite

-  2 ani functii de conducere sau 
coordonare

Data ora și locul desfășurării concursului:
-  selecţia dosarelor în termen de două zile de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor;
- proba scrisa 16 noiembrie 2016, ora 9
- interviul 17 noiembrie 2016, ora 12
La sediul Primăriei Căpușu Mare, sat Căpușu Mare, nr 24 A;
Dosarele se pot depune în termen de 10 zile de la apariţia 

anunţului;
Persoană de contact Iancu Daniela, funcţia consilier, tel 

0264350006, e-mail pcapusu@yahoo.com.
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Vâlcea – CFR, în Cupă
CFR Cluj joacă astăzi în deplasare 
la CSM Râmnicu-Vâlcea, în șaispe-
rezecimile Cupei României la fot-
bal. „Mergem la Vâlcea, o echipă 
bună, care a jucat foarte bine cu 
Luceafărul Oradea în ultima parti-
dă, au jucători cu experienţă și va 
fi  un meci greu. Dacă nu vom fi  
concentraţi 100%, Vâlcea ne poa-
te pune probleme. Ar fi  un lucru 
bun să luăm pentru a doua oară 
la rând trofeul, dar important e ca 
mâine să câștigăm și să mergem 
mai departe. Voi menaja câţiva ti-
tulari 100%, vreo cinci-șase, și le 
voi da șansa și celor care au jucat 
mai puţin până acum să demon-
streze că pot prinde oricând pri-
mul 11”, a declarat Vasile Miriuţă, 
anttenorul clujenilor, înainte de 
meciul de  astăzi. CSM Râmnicu 
Vâlcea-CFR Cluj va începe la ora 
14:30 și va fi  transmis de Digi 
Sport. Adversarul ardelenilor de 
mâine se afl ă pe locul 10 în Liga 
a II-a, având până acum cinci vic-
torii și patru înfrângeri, Florin 
Costea fi ind vedeta CSM-ului.

Pliskova, victorie 
cu Muguruza
Jucătoarea cehă de tenis 
Karolina Pliskova s-a impus în 
fața spaniolei Garbine 
Muguruza în trei seturi, 6-2, 6-
7 (4), 7-5, în al doilea meci dis-
putat luni în Grupa Albă a 
Turneului Campioanelor de la 
Singapore, menţionează agen-
ţia Agerpres. Pliskova a contro-
lat clar primul set, însă 
Muguruza a avut o evoluție în 
creștere în setul 2, pe care și l-a 
adjudecat la tie-break. Setul 
decisiv, care a avut un game ce 
a durat un sfert de oră, a fost 
câștigat de jucătoarea cehă, 
afl ată la un moment dat în ma-
re difi cultate. Iberica a condus 
în decisiv cu 4-1 și 5-3, dar ad-
versara ei s-a agățat de fi ecare 
minge. Partida a durat două 
ore și 30 de minute. Karolina 
Pliskova este locul 5 WTA și a 
patra favorită a competiției de 
la Singapore, în timp ce 
Garbine Muguruza, locul 6 
WTA, este favorită N. 5. În pri-
mul meci al zilei din Grupa 
Albă, rusoaica Svetlana 
Kuznețova a învins-o pe polo-
neza Agnieszka Radwanska du-
pă un alt meci dramatic, în trei 
seturi, 7-5, 1-6, 7-5.

Mitu, a cincea 
româncă pe tablou 
la Poitiers
Jucătoarea română de tenis 
Andreea Mitu s-a califi cat, luni, pe 
tabloul principal al turneului ITF 
de la Poitiers (Franța), dotat cu 
premii totale de 100.000 de do-
lari, la care mai evoluează Monica 
Niculescu, principala favorită, 
Sorana Cîrstea, cap de serie nu-
mărul trei, Patricia Maria Țig și 
Elena Gabriela Ruse, scrie agenţia 
Agerpres. Mitu (25 ani, 214 WTA) 
a dispus în ultimul tur al califi cări-
lor de brazilianca Beatriz Haddad 
Maia (20 ani, 274 WTA) cu scorul 
de 7-5, 6-2, după o oră și 55 de 
minute. Românca a condus cu 4-
1, adversara sa a întors scorul (5-
4), dar Mitu a găsit resursele să 
revină și să câștige setul cu 7-5. 
Deși Haddad Maia a început setul 
al doilea cu un break, Mitu a do-
minat jocul și s-a impus cu 6-2. 
Românca mai câștigase cu brazili-
anca, în 2014, în semifi nale la 
Sofi a (25.000 dolari), cu 2-6, 7-6 
(5), 7-5. 

Pe scurt

Revista France Football a 

anunţat aseară ultimii 

nominalizaţi pentru 

Balonul de Aur, printre 

aceştia regăsindu-se bra-

zilianul Neymar, france-

zul Paul Pogba şi uru-

guayanul Luis Suarez, 

transmite agenţia 

Agerpres.

Iată cele 30 de nume, în or-

dine alfabetică: Sergio Aguero 

(Argentina/Manchester City), 

Pierre-Emerick Aubameyang 

(Gabon/Borussia Dortmund), 

Gareth Bale (Ţara Galilor/Re-

al Madrid), Gianluigi Buffon 

(Italia/Juventus Torino), Cris-

tiano Ronaldo (Portugalia/Re-

al Madrid), Kevin De Bruyne 

(Belgia/Manchester City), Pau-

lo Dybala (Argentina/Juven-

tus Torino), Diego Godin (Uru-

guay/Atletico Madrid), Antoi-

ne Griezmann (Franţa/Atleti-

co Madrid), Gonzalo Higuain 

(Argentina/Juventus Torino), 

Zlatan Ibrahimovic (Suedia/

PSG/Manchester United), An-

dres Iniesta (Spania/FC Bar-

celona), Koke (Spania/Atleti-

co Madrid), Toni Kroos (Ger-

mania/Real Madrid), Robert 

Lewandowski (Polonia/Bayern 

Munchen), Hugo Lloris (Fran-

ţa/Tottenham), Riyad Mahrez 

(Algeria/Leicester), Lionel 

Messi (Argentina/FC Barcelo-

na), Luka Modric (Croaţia/Re-

al Madrid), Thomas Muller 

(Germania/Bayern Munchen), 

Manuel Neuer (Germania/Ba-

yern Munchen), Neymar (Bra-

zilia/FC Barcelona), Dimitri 

Payet (Franţa/West Ham Uni-

ted), Pepe (Portugalia/Real Ma-

drid), Paul Pogba (Franţa/Ju-

ventus/Manchester United), 

Rui Patricio (Portugalia/Spor-

ting Lisabona), Sergio Ramos 

(Spania/Real Madrid), Luis Su-

arez (Uruguay/FC Barcelona), 

Jamie Vardy (Anglia/Leices-

ter), Arturo Vidal (Chile/Ba-

yern Munchen).

Cristiano Ronaldo, care a 

câştigat fi nala Ligii Campioni-

lor cu Real Madrid şi apoi EU-

RO 2016 cu Portugalia, în va-

ră, este marele favorit la suc-

cesiunea deţinătorului titlului, 

Lionel Messi.

Clasamentul complet va fi  

dezvăluit pe 13 decembrie, con-

trar uzanţei FIFA, care obişnu-

ia să organizeze o ceremonie de 

acordare a trofeului în luna ia-

nuarie la Zurich. De altfel, FIFA 

va organiza o ceremonie pe da-

ta de 9 ianuarie 2017 pentru a 

înmâna premiul său celui mai 

bun jucător, distincţie paralelă.

Nominalizaţii la Balonul 
de Aur, cunoscuţi

Echipa naţională de fotbal 

feminin a României îşi 

joacă astăzi califi carea la 

Euro 2017, cu Portugalia, 

de la ora 18, în Gruia.

Ieri după-amiază, tricolo-

rele au luat contact cu gazo-

nul stadionului ”Dr. Constan-

tin Rădulescu”, din Cluj-Na-

poca, acolo unde deseară vor 

disputa partida decisivă pen-

tru califi carea la Euro 2017, 

transmite FRF. Astăzi, marţi, 

de la ora 18:00, pe arena din 

Gruia, fetele antrenate de Mi-

rel Albon joacă returul cu Por-

tugalia, contând pentru bara-

jul Campionatului European 

2017. În tur, la Lisabona, sco-

rul a fost 0-0. Înaintea antre-

namentului, ultimul înaintea 

partidei de marţi, tricolorele 

au participat la o şedinţă de 

team building în care au lu-

crat în echipe în cadrul dife-

ritelor activităţi şi jocuri pre-

gătite de staff-ul naţionalei.

„Ar fi  o premieră pentru 

oricare dintre echipe califi ca-

rea la turneul fi nal. Şi, după 

evoluţia din preliminarii, cred 

că ambele am fi  meritat să fi m 

la Euro. Jocul de la Cluj nu 

va semăna cu cel din tur, nu 

ne avantajează acel 0-0 şi vom 

face totul pentru victorie. No-

rocul şi şansa nu le pot antre-

na, aşa că ne dorim să ne ca-

lifi căm în timpul regulamen-

tar, fără a ajunge la loviturile 

de departajare”, a declarat Mi-

rel Albon, selecţionerul Ro-

mâniei. „Ambele echipe îşi 

doresc mult califi carea, spe-

răm să fi e un spectacol fru-

mos pentru un public nume-

ros, pentru că şi noi ne dorim 

să evoluăm cu tribunele pli-

ne”, a spus tehnicianul por-

tughez Francisco Neto. Intra-

rea la meci este gratuită, bi-

letele cu preţ 0 se ridică înce-

pând cu ora 11 de la casierii-

le stadionului.

Tricolorele dau totul 
pentru Euro, la Cluj

Simona Halep, numărul 4 

mondial, joacă astăzi de 

la 14.30 cu Angelique 

Kerber, liderul mondial, 

în al doilea meci al 

Grupei Roşii de la Turneul 

Campioanelor, din 

Singapore. O victorie o 

poate duce pe româncă în 

semifi nale.

Jucătoarea din România a în-

vins-o în primul meci pe Madi-

son Keys în două seturi şi este 

încrezătoare că poate obţine cel 

de-al doilea succes în faţa lui 

Kerber în acest an. Nemţoaica, 

numărul 1 mondial şi cea mai 

în formă jucătoare a anului, cu 

două titluri de Grand Slam, por-

neşte ca uşoară favorită, însă o-

rice se poate întâmpla. Român-

ca are 4-3 la general în faţa lui 

Kerber, dar anul acesta nemţoai-

ca a câştigat 3 din cele 4 me-

ciuri: la Cluj în Fed Cup, la Wim-

blendon în sferturi şi la Cincin-

nati în semifi nale. Simona s-a 

impus la Montreal unde a şi câş-

tigat turneu şi cu alte victorii în 

2009, 2014 şi 2015 este mai bu-

nă la general. Angelique a tre-

cut în primul meci din grupă de 

Dominika Cibulkova. Halep a-

re cel mai bun bilanţ general cu 

adversarele din Grupa Roşie 

(11-7 după victoria cu Keys), 

comparativ cu Kerber (9-13, du-

pă succesul cu Cibulkova), Ci-

bulkova (7-10) şi Keys (5-10).

„M-am simţit foarte bine”

Simona a vorbit pe larg des-

pre starea de spirit care o în-

cearcă după victria cu Keys: 

„M-am simţit foarte bine azi pe 

teren. A fost mai bine pentru 

mine că o ştiam. Am jucat de 

câteva ori anul acesta, am câş-

tigat de fi ecare dată, deci aveam 

un avantaj. Totuşi, am jucat un 

tenis bun. Cred că am jucat exact 

ce trebuia să joc împotriva ei. 

Am fost concentrată, totul a 

mers cum îmi doream, deci sunt 

mulţumită de jocul meu”, a de-

clarat Halep după meci. „Am 

juca la Montreal contra ei, iar 

suprafaţa de acolo a fost rapidă 

şi am simţit puterea ei. Supra-

faţa de aici (Singapore, n. red.) 

a fost mai puţin rapidă, am pu-

tut să manevrez jocul mai bine. 

Mingea vine jos şi cred că mi 

se potriveşte . E bine că am fost 

tare pe picioare”, a mai spus ro-

mânca, potrivit site-ului WTA.

Ajutată de Cahill

Simona s-a arătat mulţumi-

tă şi de încurajările primite din 

tribune: „Atmosfera e ca şi cum 

aş fi  acasă de fi ecare dată când 

joc, deci e foarte plăcut. Am vă-

zut multe steaguri (ale Româ-

niei, n. red.) în tribune, iar as-

ta face să fi e şi mai special”. 

„Cred că una dintre atuurile sa-

le e acela că te face să simţi că 

trebuie să dai mai mult, să rişti 

mai mult”, a comentat Keys du-

pă meciul cu Halep. Halep a 

vorbit despte antrenorului său 

în setul al doilea: „În primul 

ghem din setul al doilea am avut 

două mingi de break şi am ra-

tat un forehand foarte simplu. 

Am fost un pic iritată. L-am che-

mat pe Darren (Cahill, n. red.) 

la 2-1 pentru Madison. Mi-a spus 

să mă calmez şi asta e tot ce 

am făcut. Apoi am fost concen-

trată în continuare. Am simţit 

că revine, a jucat din ce în ce 

mai bine, şi a trebuit să joc fi e-

care punct. Cu Madison e me-

reu important să joci fi ecare 

punct şi să câştigi fi ecare punct”. 

Halep e optimistă pentru semi-

fi nale, după victoria cu Keys: 

„Nu e vorba de presiune. Cred 

că e vorba de încredere. Îţi dă 

încredere, dacă învingi eşti mai 

optimistă. Când intri în al doi-

lea meci spui că simţi jocul, sim-

ţi terenul, te simţi foarte bine. 

Deci pot juca cel mai bun tenis 

al meu şi să dau totul, fără să 

mă gândesc la scor.”

Meciul dintre Simona Halep 

şi Angelique Kerber este trans-

mis de Digi Sport.

Simona Halep – Angelique Kerber, 
duelul campioanelor
Simona Halep şi Angelique Kerber se întâlnesc pentru a patra oară în acest an.

Halep şi Kerber s-au întâlnit în februarie la Cluj.
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