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Ce au bucureştenii 
cu rectorul UBB Cluj?
Ioan Aurel Pop a devenit ţinta preferată a ata-
curilor intelectualilor din Bucureşti.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Cum se poate extinde 
pista aeroportului
Aeroportul Cluj şi CJ vor trebui să scoată 
bani serioşi dacă doresc extinderea pistei 
şi transport multimodal.  Pagina 5

POLITICĂ

Război în PNL din cauza 
„omului lui Blaga”
Liberalii sunt singurii care nu și-au stabi-
lit lista candidaţilor pentru alegerile parla-
mentare din toamnă.  Pagina 4

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

EDUCAȚIE

Cum vrea UBB să se propulseze 
în Top 500 al universităților

ACTUALITATE

Ministrul Justiției, primită cu pungi 
cu prune și huiduită la Gherla

Universitatea Babeş-Bolyai 
(UBB) Cluj a inaugurat, ieri, un 
Institut de Studii Avansate în 
Ştiinţă şi Tehnologie, primul de 
acest fel din ţară. Scopul aces-
tuia este de a ajuta UBB să co-
aguleze activitatea de cercetare 
de nivel înalt necesară pentru a 
intra în topul celor mai bune 
500 universităţi din lume. „Prin 
acest institut, UBB încearcă să 
îşi creeze mecanismele astfel în-
cât, în 4-5 ani, să intrăm în Top 
500 universităţi ale lumii. (...). 
În complexitatea sa şi cu sco-
pul pe care îl are, acesta este 
primul asemenea institut al u-
nei universităţi din România. 
Noi sperăm să mai apară astfel 
de institute şi la universităţile 
din consorţiu, care sunt foarte 
apropiate de UBB din prisma 
competitivităţii, pentru că, aşa 

cum în străinătate asistăm deja 
la consorţii ale Institutelor de 
Studii Avansate, sperăm că şi la 
nivelul ţării să avem în viitor 
consorţii de astfel de institute”, 
a declarat Daniel David, prorec-
torul UBB responsabil cu Cer-
cetarea, la evenimentul de lan-
sare al Institutului. Acesta a ex-
plicat că prin acest institut, de-
numit STAR-UBB, se doreşte 
susţinerea celor mai buni cer-
cetări din universitate, dar şi 
atragerea unor studenţi sau pro-
fesori de la alte universităţi din 
lume. De asemenea, institutul 
va pune laolaltă o bază materi-
ală la care vor putea avea acces 
cercetători, indiferent de dome-
niul din care provin, pentru a 
fi  astfel stimulată şi activitatea 
de cercetare multi- şi inter-dis-
ciplinară.

Raluca Prună, ministrul Jus-
tiţiei, a fost huiduit, ieri, când a 
ajuns la Penitenciarul Gherla, în 
faţa căruia peste o sută de an-
gajaţi au protestat. Ei sunt ne-
mulţumiţi de condiţiile de mun-
că şi au cerut majorarea salarii-
lor, eliminarea inechităţilor sa-
lariale, a defi citului de personal 
şi demiterea ministrului Justiţi-
ei pentru "incapacitate profesi-
onală". Protestatarii vor drepturi 
salariale similare angajaţilor din 
sistemul de apărare. Cei peste o 
sută de angajaţi ai Penitenciaru-
lui Gherla care au protestat au 
adus şi pungi cu prune. De ase-
menea, protestatarii au scandat 
"Demisia", "Ruşine să vă fi e", 
"Jos ministrul mincinos" şi "Jos 
Guvernul mincinos".

În momentul în care minis-
trul Justiţiei, Raluca Prună, a 

ajuns la Penitenciarul Gherla, 
protestatarii au huiduit. Unul 
dintre liderii angajaţilor a de-
clarat că protestatarii aşteaptă 
o întâlnire cu ministrul Justiţi-
ei pentru a-i aduce la cunoştin-
ţă nemulţumirile pe care le 
au."Am declanşat mişcări de 
protest în toate penitenciarele 
din ţară şi cerem îmbunătăţi-
rea condiţiilor de muncă, an-
gajarea unui număr sufi cient 
de personal în penitenciare, de-
oarece este un mare defi cit, eli-
minarea inechităţilor salariale 
şi demitea ministrului Justiţiei 
pentru incapacitate profesiona-
lă. Avem în penitenciare 1,5 
milioane de ore suplimentare, 
care sunt imposibil de recupe-
rat din cauza defi citului de per-
sonal de 8.000 de angajaţi", a 
afi rmat acesta.
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Ziua cea mai tristă, 
în care tot Raiul de scutură de râs
Cum şi-l amintesc clujenii pe Ioan Gyuri Pascu? De ce și-l amintesc? Paginile 6-7

LECȚȚIA DE CURAJ !
De 

11 ani, 
Darius se luptă 

cu o boală 
nemiloasă

TRATAMENT

90.000€
costă tratamentul lui Darius la spitalul AKH din Viena

Darius Păcurar luptă de mai 
mult de un deceniu cu o boală 
îngrozitoare: meduloblastom.

Familia lui şi-a pus speranţa 
într-o intervenţie medicală în 

străinătate, dar pentru asta 
are nevoie de o sumă 

impresionantă – aproape 
100.000 de euro.

Citiţi în pagina 2 cum îl 
putem ajuta pe Darius să 
câştige lupta cu moartea. 
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Darius Păcurar are nevo-

ie de 90.000 de euro 

pentru tratament la 

Clinica AKH din Viena. 

Orice sumă donată pen-

tru el înseamnă un pas 

mic spre vindecarea de 

care are atâta nevoie în 

momentul de faţă.

Darius Păcurar are 18 ani, 

este elev la Liceul Teoretic 

Eugen Pora din Cluj-Napo-

ca. Acum, în loc să fie la 

şcoală cu colegii lui, el es-

te în Austria. Acolo face tra-

tament la Clinica AKH din 

Viena, pentru o boală grea 

care nu îi dă pace de când 

avea 7 ani.

Anul 2005 a fost momen-

tul când Darius a fost dia-

gnosticat cu meduloblastom, 

o tumoră la nivelul creieru-

lui. De atunci, băiatul nu a 

mai avut copilărie, viaţa lui 

a fost un lung şir de trata-

mente, operaţii şi plimbări 

între spitale. De fiecare da-

tă a reuşit să învingă boa-

la, iar acum se află în faţa 

unei noi încercări. Ca să re-

uşească şi de data aceasta, 

are nevoie de ajutorul nos-

tru.

„Boala a debutat în 2005. 

A făcut atunci o operaţie la 

cap şi chimioterapie, în Ro-

mânia. A fost în remisie pâ-

nă în 2011, când a recidivat 

la cap plus metastaze neo-

perabile pe coloana verte-

brală, pentru care am fost 

trimişi în Austria. Acolo am 

făcut doi ani tratament, a-

ceasta însemnând că săptă-

mânal am făcut naveta în-

tre ţară şi Austria. După acel 

tratament de doi ani, a in-

trat din nou în remisie pâ-

nă acum”, spune mama lui 

Darius.

Cum au afl at 
că boala a reapărut

Din 2011 de la prima re-

cidivă, Darius a făcut con-

troale şi analize la fiecare 

trei luni. Totul a fost bine 

până în 28 iulie 2016, când 

la RMN s-a observat o no-

uă tumoră. “Tot la trei luni 

am mers la controale în Aus-

tria, controale care constau 

în analize făcute în Româ-

nia pe care le trimiteam la 

reinterpretare în Austria şi 

veneam să şi vorbim cu me-

dicii. La ultimul control, în 

28 iulie, am aflat că boala 

a recidivat într-o formă 

uşoară, la coloană, unde es-

te o tumoare de 5-6 mm, 

neoperabilă în România. Am 

fost trimişi din nou în Aus-

tria”, mai spune mama lui 

Darius.

Statul român 
nu mai poate suporta 
cheltuielile

Dacă până acum trata-

mentul la Clinica AKH în 

Viena a fost suportat de sta-

tul român, prin formularul 

112, de data aceasta fami-

lia Păcurar trebuie să se 

descurce cum poate cu ba-

nii. Costurile totale se ridi-

că la 90.000 euro pentru 

tratament, internare şi 

drum. „De data aceasta nu 

am mai putut obţine formu-

larul E 112 astfel că trata-

mentul trebuie plătit. S-a 

plătit deja de către cineva 

40.000 euro, duminica tre-

cută, cu angajamentul să 

plătească restul sumei de 

50.000 în următoarele săp-

tămâni, dar suma trebuie 

restituită. Casa Judeţeană 

de Asigurări de Sănătate 

ne-a spus că nu mai poate 

plăti, suntem pe un formu-

lar la Ministerul Sănătăţii, 

care poate suporta plata 

doar a iradierii, care costă 

6.000 de euro”, spune ma-

ma lui Darius.

O zi de internare costă 
peste 1.000 de euro

„Suma de 90.000 euro se 

preconizează a fi costurile 

de deplasare în Austria la 

clinică pentru tratament şi 

internările care costă 1.112 

euro pe zi. Se preconizează 

şase luni de tratament. La 

început, stăm o lună aici ca 

să vadă cum reacţionează 

sub tratament pe internare, 

apoi urmează tratament în 

ambulator. Ultimele şase 

săptămâni trebuie să stăm 

aici pentru că trebuie făcu-

te zilnic razele paralel cu 

tratamentul medicamentos”, 

explică mama lui Darius.

Darius, un elev de 18 ani 
din Cluj-Napoca, 
are nevoie de noi
În 2005, Darius Păcurar a fost diagnosticat cu meduloblastom, o boală 
complicată care i-a măcinat copilăria şi l-a făcut să treacă prin operaţii 
şi tratamente dificile, foarte greu de îndurat.

Darius Păcurar (foto dreapta), alături de tatăl său și fratele lui mai mic

Dacă consideraţi că puteţi ajuta măcar cu o parte din 
sumă, oricât de mică, puteţi lua legătura cu familia 
Păcurar la numărul de telefon: 0740911202 sau pe 
mail: pacurar.marcel70@yahoo.com.

Cum îl puteţi ajuta pe Darius

Păcurar Marcel Nicolae

LEI : BANCA TRANSILVANIA 

RO85BTRL01301201493410XX

EURO:BANCPOST (din afara ţării cod SWIFT: BPOSROBU)

RO79BPOS13006795690EUR01

Donaţiile se pot face în contul următor:

TRATAMENT

90,000
de euro trebuie să adune familia lui Darius 
Păcurar din Cluj-Napoca
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Desfiinţarea Poliţiei locale

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Tema securităţii și a siguranţei 
personale este esenţială pentru 
lumea civilizată și devine, pe zi 
ce trece, tot mai actuală. 
Pentru unii, securitate va fi  în-
semnând, poate, protecţie îm-
potriva teroriștilor sau străini-
lor, stabilitatea fi nanciară și a 
locului de muncă, încrederea în 
justiţie etc., dar esenţa securi-
tăţii persoanei pornește de la 
lucruri mult mai simple: sigu-
ranţa locuinţei și a proximităţii acesteia, a străzii și a locurilor 
publice, a spaţiilor comune de convieţuire, încredere, predicti-
bilitate. Unii ar spune că până să ajungă teroriștii la noi, ne 
omoară „teroriștii locali”, precum nepriceperea, nepăsarea, 
prostia, șmecheria, iresponsabilitatea etc. Iar aceștia sunt per-
sonifi caţi, în reprezentarea de astăzi, de Poliţia locală, în urma 
unor observaţii aprofundate și a unor experienţe repetate.
„Căci vinovat e tot făcutul“. Poliţia Locală s-a născut în 2010, iar 
„moașa” legii 155 a fost, aţi ghicit, un poliţist „adevărat” (Dan 
Fătuloiu). Ce interes avea un chestor de poliţie de a înfi inţa o no-
uă poliţie? Să le facă concurenţă sau să-i scape de „trogăreală”? 
Să le creeze probleme sau să-i facă pe ei și mai mari „domni”? 
Răspunsul vine de la sine: Poliţia locală a fost înfi inţaţă (pe șleau) 
ca să nu fi e nevoită „cea neaoșe” să păzească parcările, să fi leze 
trecerile de pietoni și să numere că..aţii de câine din parcuri și 
spaţii verzi. Le-au mai pus și alte atribuţii, dar acesta e „nucleul 
dur” al muncii acestora până în zilele noastre. Pe de altă parte, 
Poliţia statală și-a păstrat intacte „puterile” acolo unde a vrut (or-
dine publică, circulaţie etc.). Dar cu cine să faci poliţie „de formă”? 
Așadar, Poliţia locală s-a născut prin împerecherea (de interese) 
dintre șmecherie și prostie, un produs marcă românească. 
„Şmecherul“ e limpede c-a fost fost însăşi Poliţia română, căreia 
i-a ieșit jocul, a pasat munca „de jos” altora și are pe cine arăta cu 
degetul, adică niște „poliţiști” la „apelul bocancilor”, la „cursul 
scurt”, nepricepuţi, fără ţinută și prestanţă. „Proştii“ sunt mai 
mulţi, printre care și cetăţenii care-i plătesc. Însă, pe fond, Poliţia 
locală s-a înfi inţat pe „cadavrul” Corpului Gardienilor Publici, un 
fel de „cooperativă munca în zadar a portarilor leneși și somno-
roși”, fi rma de pază subordonată Consiliilor Judeţene, falimentară 
prin parazitare politică, „pilăreală” și necompetitivitate. A rezultat 
o struţo-cămilă: nu sunt nici poliţişti, dar nici civili, poartă unifor-
mă, dar nu ştiu ce să facă cu ea, se pretind oamenii legii, dar nici 
măcar n-o cunosc, ar trebui să reprezinte autoritatea, dar sunt 
doar nişte funcţionari, pentru care binele înseamnă să facă cât 
mai puţin, iar idealul, să nu facă nimic. Acest specimen nou, tipi-
car și previzibil („leneș” ca un portar și „șmecher” ca un poliţist), 
va fi  extrem de prompt la o sesizare de parcare ilegală, unde nu 
trebuie să facă ceva (căci mașinile nu vorbesc), decât să complete-
ze un formular tip, dar va găsi o mie de motive de a nu face nimic 
dacă este chemat (de pildă) să rezolve o problemă „complexă“, 
de ordine publică, de protejare a spaţiului de locuire şi a dome-
niului public, de ridicare a gunoiului menajer, de plimbare ilega-
lă a câinilor, construcţii ilegale, spaţii comerciale improprii etc. 
Cele enumerate mai sus sunt printre atribuţiile lor de bază, dar pe 
care nu și le îndeplinesc cum trebuie (așa cum am putut constata) 
pentru că sunt oamenii nepotriviţi în instituţia nepotrivită, un fel 
de pleonasm instituţional, o „copie” lipsită de identitate și autori-
tate, care nu inspiră încredere și siguranţă, ci neputinţă și „șme-
chereală funcţionărească”, încercând să se „fofi leze” cu stângăcie.
Nici nu prea știu ce să facă, dar nici nu vor.
Au învăţat repede tipicăriile şi subterfugiile poliţiştilor naţio-
nali (pentru a-și masca nepriceperea și lenea și a nu-și înregis-
tra lucrări nefi nalizate), venind unde sunt chemaţi nu pentru a 
face constatatea unei infracţiuni/contravenţii sau pentru refa-
cerea autorităţii, ci pentru a te convinge că n-are rost s-o mai 
facă: „descurcaţi-vă singuri”, „oricum nu se rezolvă nimic”, 
„n-avem ce face”. Iar de vină este Parlamentul, guvernul, le-
gea, Primăria, „ceilalţi”, salariile etc.
Mă mir totuși cum sunt tolerate asemenea practici și atitudini, 
câtăvreme acestea aduc prejudicii mari, atât administrative şi 
de securitate, cât şi politice. Nu întâmplător, cetăţenii din di-
verse zone ale ţării (semn că peste tot e la fel) cer, pur și sim-
plu, desfi inţarea Poliţiei locale, ca instituţie inefi cientă și para-
zitară, iar acest deziderat, ce prinde tot mai mult contur, se 
afl ă în lucru pe site-ul petitieonline.net. Nu am îndoieli că 
acest lucru se va întâmpla odată cu prima restructurare a 
Poliţiei și mă bazez pe câteva argumente:

¤  îi stânjenesc şi îi enervează pe poliţiştii naţionali (prin imi-
taţie și caricaturizarea propriei condiţii),

¤  tot mai mulţi cetăţeni realizează că plătesc o instituţie fără 
rost real, o copie inutilă

¤  atribuţiile îndeplinite efectiv pot fi  efectuate de personal 
civil (angajaţi, asistaţi social, voluntari etc.), cele specifi ce 
pot fi  preluate de poliţia naţională (la care, de fapt, nu a 
renunţat niciodată)

¤ în privinţa siguranţei persoanei, aportul lor este zero
¤  nu poţi plăti la nesfârşit pe cineva care se plimbă cu 

Loganul şi dă amenzi pentru parcare
¤ şansele de a restructura o asemenea instituţie sunt nule

În plus de asta, cred, reforma administraţiei locale, care se tot 
pregătește, va produce efecte și în această zonă. Estimez că nu 
va trece foarte mult până atunci.

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.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

În ultimul timp rectorul 

UBB Ioan Aurel Pop este 

ţinta preferată a intelec-

tualilor bucureşteni. 

Ultimul atac l-a primit 

din partea lui Gabriel 

Liiceanu. Ce-i leagă pe 

cei care-l contestă pe 

Ioan Aurel Pop?

Gabriel Liiceanu a criti-

cat sâmbătă prezenţa recto-

rului UBB Ioan Aurel Pop 

printre membrii Comisiei 

prezidenţiale pentru „Pro-

iectul de ţară”, argumentând 

că acesta „a acoperit furtul 

lui Ponta, l-a tăinuit, i-a şters 

urmele”, cu referire la pla-

giatul fostului premier.

Ce urmăreşte Liiceanu?

Rectorul UBB, Ioan Aurel 

Pop, i-a răspuns scriitorului 

că nu i-a luat niciodată a-

părarea lui Victor Ponta în 

scandalul plagiatului şi a 

menţionat că este posibil ca 

Gabriel Liiceanu să urmă-

rească şi „alte lucruri” prin 

astfel de atacuri.

„Domnul Liiceanu ori nu 

a citit cu atenţie ce am spus 

eu atunci, ori urmăreşte al-

te lucruri. Eu îi doresc mult 

succes în viaţă în continu-

are şi să conducă editura 

Humanitas cu mare înţelep-

ciune cum a făcut-o şi pâ-

nă acum”, declara dumini-

că Ioan Aurel Pop pentru 

Monitorul de Cluj.

Ce-i uneşte pe cei doi?

În ultima vreme Ioan Au-

rel Pop este tot mai des ţin-

ta unor atacuri ale intelec-

tualilor bucureşteni, printre 

ei numărându-se personali-

tăţi foarte mediatizate, chiar 

dacă nu de o valoare ştiin-

ţifică confirmată, cum ar fi 

Lucian Boia.

Recent, Lucian Boia şi 

Gabriel Liiceanu au semnat 

apelul intitulat „Doctorat fă-

ră plagiat” prin care cer ve-

rificarea lucrărilor de doc-

torat susţinute după 1990 

de persoane care ocupă func-

ţii şi demnităţi în statul ro-

mân.

În cea mai recentă „dis-

pută” dintre Lucian Boia şi 

rectorul UBB, clujeanul a 

spus că afirmaţiile istoricu-

lui bucureştean, care îi dă 

dreptate ambasadorului SUA 

la Chişinău că „R. Moldova 

nu este România”, sunt un 

derapaj. Mai mult, Ioan Au-

rel Pop a adăugat că, cel mai 

probabil, Boia nu a mai con-

sultat în ultima vreme arhi-

ve istorice pentru a se do-

cumenta pentru ce scrie şi, 

astfel, a renunţat la armele 

meseriei, informează stiri-

pesurse.ro.

Ioan Aurel Pop l-a mai 

criticat şi în 2015 pe Lucian 

Boia pentru tezele susţinu-

te şi, într-o carte intitulată 

„Istoria, adevărul şi mituri-

le”, ca răspuns la tezele lui 

Boia, îi reproşează că nici o 

istoriografie vecină nu con-

damnă în termeni atât de 

duri ceea ce Boia numeşte 

„conştiinţa naţională”. „O-

rice analiză elaborată după 

metoda profesorului Boia ar 

fi condus la concluzii la fel 

de dure faţă de conştiinţele 

ungară, rusă, bulgară, sâr-

bească sau greacă”, relatea-

ză romanialibera.ro.

O altă legătură dintre Lu-

cian Boia şi Gabriel Liicea-

nu este editura care îl pu-

blică pe autorul bucureş-

tean: Humanitas. Editura 

este administrată de Gabri-

el Liiceanu şi a fost înfiin-

ţată în 1990 printr-un ordin 

al lui Andrei Pleşu, minis-

trul culturii din acea vre-

me; direcţia noii instituţii, 

pe scheletul vechii Edituri 

Politice, a fost încredinţată 

lui Gabriel Liiceanu, scrii-

tor şi cercetător în filozo-

fie.

De ce dă Bucureştiul 
de pământ cu istoricul 
clujean Ioan Aurel Pop?
Atacurile îndreptate spre Ioan Aurel Pop vin de pe acelaşi „fir”.

Istoricul clujean Ioan Aurel Pop a devenit ţinta preferată a intelectualilor bucureşteni

GABRIEL LIICEANU | filosof, director Humanitas

 „(...) În 2016, după ce a fost ales (la propunerea Academiei!) preşedinte 
al CNATDCU, cauţionatorul furtului de titlu doctoral (Ioan Aurel Pop - n.r.) 
a declarat: «Alegerea mea în funcţia de preşedinte al CNATDCU 
reprezintă o continuare a asumării unor responsabilităţi în spaţiul public. 
Întreaga mea activitate profesională, fi e că am predat istorie unor minţi 
tinere, fi e că am condus cea mai mare universitate din Romania, s-a 
bazat pe asumarea deplină a rolului pe care l-am avut. Am încercat să mă 
pun, cu onoare şi demnitate, în slujba oamenilor». Într-adevăr, în 2012, 
Ioan Aurel Pop «şi-a asumat deplin rolul pe care l-a avut». «Cu onoare şi 
demnitate», acoperind furtul lui Victor Ponta, «s-a pus în slujba 
oamenilor». Pesemne că tot graţie «onoarei şi demnităţii» sale, el a fost 
ales acum de către Preşedintele ţării să facă parte din Proiectul al cărui 
nucleu dur e «România educată», «calea spre viitor a României»“

IOAN AUREL POP | istoric, rectorul UBB

 „Îi doresc domniei sale să facă parte din Comisia respectivă. Eu îi cedez 
locul cu mare drag. Să decidă dumnealui alături de alţii ce este bine şi ce 
este rău în ţară. În al doilea rând, eu n-am luat niciodată apărarea 
domnului Victor Ponta şi doar am spus că pentru constatarea plagiatului 
nu este de ajuns să fi e un om de bine, ci este nevoie de specialişti care să 
se pronunţe. Eu asta am cerut în 2012: dacă acuza de plagiat se aduce în 
fi zică este bine să fi e fi zicienii care decid; dacă este în chimie să fi e 
chimiştii care se pronunţă; dacă (e - n.r.) în istorie, să fi e istoricii. Nu nişte 
oameni care nu pot să-şi exprime cunoştinţele într-un domeniu. Noi nu 
avem cunoştinţe în toate domeniile. Aceasta a fost singura mea poziţie 
atunci. Fireşte că, după ce s-au pronunţat specialiştii, am fost absolut de 
acord cu decizia specialiştilor. Domnul Liiceanu ori nu a citit cu atenţie ce 
am spus eu atunci, ori urmăreşte alte lucruri. Eu îi doresc mult succes în 
viaţă în continuare şi să conducă editura Humanitas cu mare înţelepciune 
cum a făcut-o şi până acum. “
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Pentru ca alegătorii să 

ştie exact pe cine pun 

ştampila, buletinele de 

vot ar putea conţine nu 

doar numele candidaţi-

lor, ci şi pozele acestora.

Ne întrebăm cât de utilă 

este însă o astfel de iniţia-

tivă în condiţiile în care ori-

cum feţele politicienilor sunt 

necunoscute alegătorilor.

Proietul aparţine unui se-

nator UNPR care spune că 

vrea să-i ajute pe votanţi 

să-şi cunoască mai bine ale-

şii. Propunerea legislativă 

va fi votată săptămâna a-

ceasta de senatori, dar de-

putaţii vor avea ultimul cu-

vânt.

Pentru ca alegătorii să 

ştie exact pe cine pun ştam-

pila, un senator UNPR pro-

pune ca pe buletinele de vot 

să apară şi pozele candida-

ţilor.

Constantin Popa, senator 

UNPR: „Faci un lucru bun, 

îţi apare poza în ziar. Faci un 

lucru rău, îţi apare poza în 

ziar. E important ca alegăto-

rul să vadă care e persoana 

pe care pune ştampila.”

Propunerea ar pune ca-

păt şi situaţiilor în care ale-

gătorii au fost puşi în mare 

dificultate.

Dacă acest lucru se va în-

tâmpla, tipărirea buletinelor 

de vot va costa chiar şi de do-

uă ori mai mult.  (A.M.C).

Proiect de lege: Buletine de vot cu pozele 
politicienilor „invizibili”

Mihai Răzvan Ungureanu a 

demisionat de la conduce-

rea SIE, iar demisia a ajuns 

la Preşedinţie, a precizat 

luni, purtătorul de cuvânt 

al preşedintelui Mădălina 

Dobrovolschi.

”Confi rm demisia ( lui Mi-

hai Răzvan Ungureanu-n.r.), a 

fost primită la cabinetul preşe-

dintelui”, a precizat Dobro-

volschi.

Ea a mai spus că preşedin-

tele a acceptat deja demisia, iar 

interimatul la conducerea SIE 

va fi  asigurat de Silviu Predoiu.

Mihai Răzvan Ungureanu a 

fost învestit în funcţia de direc-

tor al Serviciului de Informaţii 

Externe pe data de 7 iulie 2015

Mihai-Răzvan Ungureanu a 

fost ministru de Externe între 

anii 2004-2007 şi director al Ser-

viciului de Informaţii Externe 

al României în perioada 

2007-2012.

El a fost premier în perioa-

da februarie-aprilie 2012, când 

Guvernul condus de el a căzut 

după 78 de zile de mandat, în 

urma moţiunii de cenzură a opo-

ziţiei.

Mihai Răzvan Ungureanu a 

fost senator de Arad, mandat 

obţinut din partea ARD, prin re-

distribuire, la alegerile parla-

mentare din 9 decembrie 2012. 

În septembrie 2012, Ungureanu 

s-a înscris în partidul Forţa Ci-

vică, unde a candidat la preşe-

dinţia partidului. Mai apoi, a ali-

pit partidul la Alianţa România 

Dreaptă (ARD), formată din PDL 

şi PNŢCD. După alegerile par-

lamentare din 2012, ARD s-a di-

zolvat. În martie 2013, Forţa Ci-

vică şi PNŢCD au reînfi inţat Ali-

anţa Dreptate şi Adevăr. După 

fuziunea PNL şi PDL, Mi-

hai-Răzvan Ungureanu a deve-

nit prim-vicepreşedinte al noii 

formaţiuni

Directorul SIE 
a demisionat

Cu un an înaintea alegerilor locale, Monitorul de Cluj a arătat cât sunt de vizibili sau mai de-
grabă de invizibili consilierii locali, în ochii cetățenilor. Cei mai mulți dintre aceștia nu au pu-
tut fi  recunoscuți pe stradă de clujeni. Campania Monitorului |Consilierii necunoscuți ai 
Clujului” a demonstrat atunci că dacă “îi vedem lângă un stâlp, mai degrabă putem saluta 
stâlpul. Din 27 de consilieri locali, clujenii cu care Monitorul a stat de vorbă l-au recunoscut 
doar pe liberalul Ioan Bîldea, care a fost scos însă din lupta pentru locale de colegii săi de 
partid. 

Consilierii necunoscuți ai Clujului

Anca M. COLIBAŞANU
politic@monitorulcj.ro

A mai rămas foarte 

puţin timp până la ale-

gerile parlamentare şi 

majoritatea partidelor 

politice au început să îşi 

anunţe candidaţii, dar 

liberalii clujeni îşi nego-

ciază încă ordinea pe 

lista pentru Parlamentul 

României.

Potrivit unor surse din in-

teriorul PNL Cluj, discuţii-

le continuă între liderul PNL 

Cluj Daniel Buda şi fostul 

co-preşedinte al partidului, 

Marius Nicoară.

Negocierile continuă 
la nesfârşit

Liberalii, nu doar cei din 

Cluj, întârzie cu listele can-

didaţilor la Parlamentul Ro-

mâniei. Acestea nu au fost 

încă trimise la Bucureşti, iar 

în şedinţa Biroului Politic 

Permanent care a avut loc 

luni subiectul listei candi-

daţilor de la Cluj nu a fost 

discutat.

Discuţiile şi negocierile 

privind definitivarea listei 

candidaţilor au loc între ac-

tualul preşedinte al PNL Cluj 

Daniel Buda şi fostul co-pre-

şedinte al organizaţiei jude-

ţene, Marius Nicoară, iar un 

vot final se va da la sfârşi-

tul acestei săptămâni, spun 

surse din interiorul PNL Cluj.

Niculescu a fost, 
din nou, sacrificat 
pentru „liniştea” 
filialei?

Negocierile s-au împot-

molit între cele două tabe-

re şi se pare că vechii libe-

rali nu vor să accepte sacri-

ficarea unui mandat eligibil 

pentru a face loc „paraşuta-

tului” Sorin Moldovan, de-

mocrat-liberalul pe care ta-

băra Blaga doreşte să-l im-

pună la Cluj.

Mai mult, foştii PDL-işti 

l-au scos din cărţi şi pe fos-

tul europarlamentar Rareş 

Niculescu, care a mai fost 

îndepărtat de pe listele PNL 

în 2014, la alegerile euro-

parlamentare, când a fost 

înlocuit pe ultima sută de 

metri cu Daniel Buda, cel 

care acum îi ţine spatele lui 

Sorin Moldovan.

Lista viitorilor 
parlamentari, o 
continuă telenovelă

Vă reamintim, foştii 

PDL-işti s-au întrunit zilele 

trecute pentru a-şi stabili 

candidaţii pe locurile eligi-

bile la Parlament, însă au 

amânat din nou şedinţa co-

mună cu vechii liberali în 

care ar fi trebuit să voteze 

lista definitivă.

Foştii PDL-işti au „bătut 

în cuie” câteva nume pen-

tru Camera Deputaţilor: fos-

tul prefect Florin Stamati-

an, fostul primar al munici-

piului Turda, Tudor Ştefă-

nie, şi „paraşutatul” Sorin 

Moldovan; la Senat, demo-

crat-liberalii îl vor susţine 

pe consilierului judeţean Că-

lin Tuluc.

Vechii liberali şi-au sta-

bilit candidaţii încă de acum 

o lună şi ordinea lor.

Pe primul loc se găseşte 

Adrian Oros, urmat de Ma-

rius Mânzat şi de Mircea 

Abrudean.

Ce spune protocolul 
PNL-PDL?

Potrivit protocolului de 

fuziune dintre PNL şi PDL, 

la Camera Deputaţilor pozi-

ţia întâi revine fostului PDL, 

poziţia a doua vechiului 

PNL, a treia, fostului PDL, 

iar locurile patru şi cinci re-

vin vechiului PNL.

Despre „paraşutatul” So-

rin Moldovan s-a spus în ur-

mă cu câţiva ani, când a 

candidat impus de la centru 

la Vaslui, că ar fi nepotul 

lui Vasile Blaga, însă fostul 

ministru de Interne a negat 

existenţa unei relaţii de ru-

denie între, explicând că es-

te „prieten cu tatăl lui So-

rin Moldovan dinainte de 

’89“.

Alegerile bat la uşă, iar liberalii 
se caută de candidaţi printre literele 
din PNL şi PDL
Discuţiile între liderul PNL Cluj Daniel Buda şi fostul co-preşedinte al partidului, Marius Nicoară, continuă 
pentru stabilirea ordinii candidaţilor pe lista pentru Parlamentul României.

Rareș Niculescu (mijloc) a mai fost exclus de pe listele PNL în 2014, când a fost înlocuit cu Daniel Buda (stânga), care acum îi susține pe Sorin Moldovan (dreapta)

Ultimele sondaje au relevat faptul că PNL se erodează, 
ajungând la cifre îngrijorătoare. Potrivit ultimului studiu 
CIADO (Centrul Internaţional Antidrog și pentru Drepturile 
Omului), PNL este sub 30%, mai exact la 29%, electoratul 
de dreapta alegând să se îndrepte înspre partidele mici, 
proaspăt apărute pe scena politică. În aceste condiții este 
greu de crezut că liberalii vor prinde cinci mandate de 
deputați, cum și-au propus.

Locul 5 la deputaţi nu contează!
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Federaţia Naţională 

a Sindicatelor din 

Administraţie (F.N.S.A.) 

a hotărât reluarea grevei 

generale programată a fi  

declanşată în data de 19 

iulie şi suspendată cu o zi 

înainte ca urmare a promi-

siunilor asumate de către 

vicepremierul Vasile Dîncu 

de a soluţiona revendicările 

funcţionarilor în cursul 

lunii septembrie.

Prin revendicările formulate, 

salariaţii din administraţia pu-

blică locală au solicitat Guver-

nului României adoptarea unor 

măsuri urgente, până la intra-

rea în vigoare a legii unice de 

salarizare, “deoarece prin acte-

le normative adoptate în ultima 

perioadă salariaţii din primării-

le, consiliile judeţene din Româ-

nia şi instituţiile publice subor-

donate acestora au fost vădit 

discriminaţi în raport cu alte ca-

tegorii de bugetari şi, în speci-

al, în raport cu administraţia 

centrală”.

Aceste revendicări fac referi-

re la acordarea normei de hra-

nă pentru toţi salariaţii din ad-

ministraţia publică locală. Prin 

această modifi care legislativă se 

elimină discriminările ca din 

acelaşi buget local al unei insti-

tuţii, unii salariaţi primesc acest 

drept iar alţii nu. Acordarea vo-

ucherelor de vacanţă pentru sa-

lariaţii din administraţia publi-

că locală. Din cauza faptului că 

până la această dată Guvernul 

României nu a considerat im-

portantă soluţionarea revendi-

cărilor salariaţilor din adminis-

traţia publică locală din Româ-

nia iar acestea nu vor fi  rezol-

vate în mod favorabil până la 

sfârşitul lunii septembrie, con-

form angajamentului, pentru re-

ducerea discrepanţelor salaria-

le dintre administraţia publică 

locală şi cea centrală, am hotă-

rât ca după această dată să re-

ia procedurile pentru organiza-

rea grevei generale pe termen 

nelimitat, suspendată, şi a sta-

bilit declanşarea acesteia înce-

pând cu data de 31 octombrie. 

În această perioadă, sindicate-

le afi liate la FNSA vor strânge 

semnăturile necesare procedu-

rii declanşării grevei generale 

pentru blocarea în totalitate, pe 

termen nelimitat, a activităţii 

din administraţia publică loca-

lă”, a declarat Valer Suciu, pre-

şedintele FNSA.

Funcţionarii publici 
reiau protestele
Activitatea din administraţia publică urmează 
să fie blocată în totalitate.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Aeroportul Cluj şi Consiliul 

Judeţean vor trebui să scoa-

tă bani serioşi dacă îşi 

doresc extinderea pistei şi 

implementarea transportu-

lui multimodal, în condiţii-

le în care în Master Planul 

General de Transport 

(MPGT) al României sunt 

prevăzute sume mult mai 

mici decât cele necesare 

pentru implementarea aces-

tor obiective.

Dacă implementarea trans-

portului intermodal a eşuat, în 

Master Planul de Transport 

există un capitol separat în ce-

ea ce priveşte construirea u-

nei platforme multimodale la 

Cluj. Astfel, Clujul ar urma să 

primească doar 34.250.000 mi-

lioane euro, cu aproape 42 de 

milioane de euro mai puţin, 

dacă conducerea Consiliului 

Judeţean nu ar fi  refuzat în ur-

mă cu mai bine de un an să 

depună cererea de fi nanţare 

pentru atragerea de fonduri 

europene în vederea imple-

mentării transportului inter-

modal.

„Proiectul intermodal este 

un proiect important nu nu-

mai pentru aeroport, ci şi pen-

tru CFR şi pentru trafi cul ruti-

er. Proiectul vrea să dezvolte 

o acţiune comună de trasport 

marfă şi pasageri între struc-

turile feroviare, rutiere, aero-

nautice şi navale. Terminalul 

cargo asigură procesarea măr-

furilor, depozitarea, recepţia şi 

extinderea mărfurilor destina-

te sau provenite din transpor-

tul aerian şi va ajuta şi la de-

congestionarea reţelelor de 

transport rutier”, spune direc-

torul aeroportului clujean 

David Ciceo.

Intermodal, multimodal...

Deocamdată, în Master Pla-

nul de Transport se vorbeşte 

doar de o conexiune feroviară 

şi rutieră, având în vedere că 

documentul propune renovarea 

terminalului existent Cluj-Na-

poca Est sau construirea unui 

terminal nou.

„Indiferent de tipul de măr-

furi, întreaga reţea feroviară din 

România ar fi  mai atractivă pen-

tru transportul multimodal de 

marfă, ca urmare a întreţinerii 

îmbunătăţite, efi cienţei şi costu-

rilor mai mici. Pentru creşterea 

efi cienţei, reducerea costurilor 

şi timpului de tranzit, dar şi pen-

tru a promova creşterea econo-

mică din sectorul multimodal 

propunem renovarea terminalu-

lui existent Cluj-Napoca Est. Da-

că redeschiderea terminalului 

existent nu este posibilă, atunci 

recomandarea noastră este con-

strucţia unui terminal nou”, se 

arată în documentul citat.

„Volumele actuale de măr-

furi multimodale din România 

sunt mici, iar acest lucru se da-

torează stării proaste a facilită-

ţilor concepute pentru a le pri-

mi. Creşterea prognozată din 

sectorul multimodal presupune 

depăşirea capacităţii acestui ter-

minal într-un interval de timp 

scurt, în jurul anului 2020 şi ast-

fel este nevoie de moderniza-

re”, mai precizează Master Pla-

nul de Transport. O altă platfor-

mă intermodală ar urma să fi e 

construită şi la Turda.

David Ciceo spune că până 

în 2050 e condiţie obligatorie a 

Uniunii Europene ca toate ae-

roporturile să se lege de calea 

ferată.

„Conectivitatea este una din 

priorităţile Comisiei Europene. 

Dacă nu iese cu banii europeni 

vom fi  obligaţi să facem din bani 

proprii. Dar mai bine să-l facem 

pe bani europeni. Aeroportul 

Debrecen doreşte intermodal, 

judeţul Mureş doreşte intermo-

dal. Pentru judeţul Cluj, inter-

modalul este unul dintre pro-

iectele cele mai importante: să 

legăm gara de aeroport”, spu-

nea anul trecut Ciceo.

Aeroportul din Cluj, 
după Timişoara la bani

Cu toate că şi-a consolidat 

cea de-a doua poziţie pe ţară 

după numărul pasagerilor trans-

portaţi, aeroportul clujean ar ur-

ma să primească, dacă e să ne 

luăm după Master Planul de 

Transport, mai puţini bani de-

cât aeroportul din Timişoara 

pentru modernizare.

În MPGT se precizează fap-

tul că Aeroportul Cluj ar urma 

să primească 125 de milioane 

de euro pentru modernizare. 

Mai puţin de jumătate din bani 

provin de la bugetul de stat. Pe 

primul loc în topul alocărilor 

pentru modernizare se afl ă Ae-

roportul Otopeni, cu peste un 

miliard de euro, urmat de Ae-

roportul Timişoara cu 136 mili-

oane de euro. Pe locul trei se si-

tuează Clujul. Asta deşi Aero-

portul Cluj urmează să atingă 

cifra de 2 milioane de pasageri 

transportaţi, comparativ cu Ae-

roportul Timişoara care a atins 

cifra de 734.527 pasageri (cifră 

ofi cială la fi nele anului 2014).

Din cele 125 de milioane de 

euro, ar urma să se realizeze/ 

extindă terminalul de pasageri 

cu o suprafaţă de minim 29.100 

metri pătraţi, reabilitarea şi ex-

tinderea platformei de staţiona-

re cu minim 23.300 metri pă-

traţi sau modernizarea pistei de 

decolare/aterizare la 2500 me-

tri lungime.

„Sumele cuprinse în Master 

Plan nu rezolvă toate probleme-

le pe care le avem în vedere, dar 

rezolvă o parte din ele. Aceste 

sume vor fi  suplimentate cu 

bani din veniturile proprii ale 

aeroportului. Spre exemplu, în 

Master Plan se prevede extin-

derea pistei la 2500 de metri. 

Noi vrem să o facem la 3100 de 

metri pentru zborurile intercon-

tinentale. Diferenţa o vom fi -

nanţa din venituri proprii. De 

asemenea, este foarte urgent să 

asigurăm locuri suplimentare 

pentru parcarea aeronavelor. 

Anul viitor sigur vom avea do-

uă milioane de pasageri. Am 

găsit deja soluţii până la trei mi-

lioane de pasageri, urmează în 

lunile următoare să avem două 

porţi la etaj, este vorba de zo-

na «restricţionată plecări exter-

ne» şi bineînţeles că trebuie să 

facem planuri şi ne pregătim 

pentru cinci milioane de pasa-

geri. La fel cum între 2004 şi 

2007 am făcut un plan strategic 

prin care am extimat că vom 

depăşi un milion de pasageri, 

am estimat infrastructura de ca-

re avem nevoie, la fel, acum, pe 

lângă activitatea curentă, avem 

în pregătire un plan strategic 

pentru dezvoltarea infrastructu-

rii şi pentru dezvoltarea trafi cu-

lui astfel încât să facem faţă în 

următorii 10 ani la cinci milioa-

ne de pasageri”

De altfel, şi preşedintele CJ 

Cluj Alin Tişe spunea că şi bu-

getul judeţului va suporta o par-

te din cheltuielile cu prelungi-

rea pistei la 3100 metri.

„Am făcut o strategie în ce-

ea ce priveşte prelungirea pis-

tei, jumătate o putem acoperi 

din resursele proprii ale aero-

portului, cei de acolo şi-au fă-

cut o calculaţie bugetară şi ae-

roportul va putea să suporte ju-

mătate din cei 1200 de metri cât 

a mai rămas şi jumătate va tre-

bui suportată din bugetul jude-

ţului”, spunea Tişe.

Dacă vrea multimodal, 
Aeroportul va trebui 
să bage mâna în buzunar
Anul trecut, judeţul a ratat un proiect de 76 mil. de euro, finanţare 
europeană, pentru implementarea transportului intermodal la aeroport.
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2. Kuppan Edit
3. Seleș Gianina
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8. Ardelean Camelia
9. Ionașcu Floriana
10. Popa Mariana

Aceștia sunt aşteptați la sediul redacţiei Monitorul de Cluj (str. Republicii nr. 109, Sigma Business Center) 
pentru a intra în posesia premiului până în 6.10.2016 între orele 11.00 –18.00.

Câștigătorii celor 10 pachete 
cu produse cosmetice sunt:

Gabriela DRAGOTĂ
Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Luni dimineaţa, Ioan Gyuri 

Pascu a plecat într-o călătorie 

din care nu se va mai întoarce 

niciodată. Ne-a încântat ani la 

rând cu muzica şi umorul său de 

calitate. Publicul şi prietenii nu 

îl vor uita, va fi  mereu viu în 

sufl etele tuturor. Colegii, priete-

nii şi jurnaliştii din Cluj au doar 

cuvinte frumoase despre artist.

Ioan Gyuri Pascu s-a născut în 31 

august 1961, în Agnita, judeţul Sibiu. 

Cu toate că mare parte din viaţă şi-a 

petrecut-o în Bucureşti, actorul şi mu-

zicianul este legat şi de Cluj-Napoca. 

În oraşul de pe Someş, Gyuri Pascu a 

urmat cursurile Facultăţii de Filologie, 

secţia română-spaniolă, în cadrul U-

niversităţii Babeş-Bolyai. Şi-a făcut 

mulţi prieteni în Cluj şi toţi îşi amin-

tesc cu mare drag de el.

A fost respectat şi iubit deopotri-

vă, a încălzit sufl etele celor din jur 

cu umorul său, i-a ajutat pe cei talen-

taţi să se lanseze în lumea artistică. 

Prietenii din Cluj spun despre Ioan 

Gyuri Pascu că a fost un om cu o per-

sonalitate complexă şi un spirit uni-

versal. Dan Leonard, profesor de lim-

ba engleză la Şcoala Elf din Cluj-Na-

poca este unul dintre prietenii clujeni 

ai lui Gyuri Pascu. S-au cunoscut în 

1983 când au intrat la facultate, iar 

de-a lungul anilor i-a legat o priete-

nie profundă şi sinceră. Au jucat tea-

tru şi au mers în ţară să pună în sce-

nă spectacole„L-am cunoscut în anul 

1983 când a intrat la facultate la Cluj. 

Am început să muncim la Ars Ama-

toria (n.red.: trupa de teatru a uni-

versităţii), sub regia profesorului Ion 

Vartic. Am pus în scenă Cântăreaţa 

cheală, Caragiale – Momente şi mul-

te altele. Am avut multe spectacole 

împreună şi am umblat prin toată ţa-

ra”, îşi aminteşte Dan Leonard.

„El simţea prostia. Simţea 
şi râdea de prostie”

Prietenul lui Gyuri Pascu spune că 

l-a ajutat să înregistreze o melodie la 

televiziune pentru că l-a simţit talen-

tat. Aşa făcea cu mulţi alţii pe care îi 

considera talentaţi. De asemenea, e-

ra foarte acid când râdea de prostie. 

„Pentru mine Gyuri este o personali-

tate extrem de complexă. L-am cu-

noscut foarte bine. Am petrecut ani 

frumoşi împreună şi de-a lungul ani-

lor ne-a legat o prietenie profundă. 

Ne-am înţeles unul pe celălalt. Ne-am 

apreciat foarte mult. Eu l-am înţeles 

pe el. Cred că a fost, fără să exage-

rez, un spirit universal. Avea o moti-

vaţie extraordinară spre limbi străine, 

spre muzică şi teatru. El simţea pros-

tia. Simţea şi râdea de prostie. Era ex-

trem de acid în asemenea situaţii, dar 

şi extrem de bun la sufl et şi un foar-

te bun camarad. Spun asta pentru că 

la câţiva ani după ce ne-am despăr-

ţit, şi el ajunsese să fi e foarte cunos-

cut în Bucureşti, era prin anul 1991, 

a făcut tot ce a putut şi m-a chemat 

şi pe mine la Bucureşti ca să-mi în-

registrez la televiziune o melodie şi 

să mă lansez. Am apreciat foarte mult 

gestul său. Asta a făcut-o cu foarte 

mulţi prieteni pe care el îi credea cât 

de cât talentaţi”, povesteşte

onard.

Avea o precizie nemţea

Despre Ioan Gyuri Pascu

nul său afi rmă că era o com

ciudată de fi re artistică cu o

nemţească. „Era extrem de 

de onest. Ioan Gyuri Pascu

ţia cu prietenii era extrem d

şi îşi ţinea cuvântul dat. Ch

unii artişti sunt mai boemi ş

tă, la el era o combinaţie f

teresantă între spirit rena

deschis, dar şi precizie nem

declară profesorul Dan Leo

Un maestru al improviz

Jurnalistul Paul Niculesc

aminti mereu pe Ioan Gyuri Pa

prezintă ştiri serioase în cel 

meţ stil posibil. „Era un m

improvizaţiei. În ianuarie 19

CD Radio aniversa 2 ani, la G

Radio urma să cânte şi Ioan G

cu & The Blue Workers. Ur

Ziua cea mai tristă
de râs. Cum şi-l am
O parte din tinereţe, actorul şi muzicianul Ioan Gyuri Pascu

Ioan Gyuri Pascu a murit în casa fostei soţii, Daniela Maria Marin

Ioan Gyuri Pascu s-a stins din viaţă, fulgerător, luni 
dimineaţa, în urma unui infarct. A murit în casa 
fostei soţii. În martie 2010, după un mariaj ce a 
durat 17 ani, Ioan Gyuri Pascu și scriitoarea 
Daniela Maria Marin au semnat desfacerea căsă-
toriei la Judecătoria sectorului 3. Cei doi se luaseră 
în 1993, și-au deschis apoi prima casă de discuri 
independentă din ţară, “Import Service Tempo”, 
iar din banii câștigaţi și-au ridicat o vilă cochetă es-
timată la 350.000 de euro. După divorţ, artistul a 
decis să se mute cu chirie, lăsându-le fi icei și fostei 
sale soţii casa respectivă, unde, de altfel, s-a și pro-
dus infarctul care l-a smuls fulgerător dintre cei vii 
pe Gyuri, în zorii zilei de luni, scrie evz.ro. Daniela 
și Gyuri rămăseseră în relaţii apropiate până în ul-
tima clipă.

În ziua în care s-a pronunţat divorţul Gyuri Pascu 
arăta ca după înmormântare, scriau tabloidele la 
acea vreme. "Numai Dumnezeu știe care a greșit 
mai mult. Vreau să se termine totul cât mai repe-

de. Nu știu dacă o să mă mai recăsătoresc vreo-
dată, dar niciodată să nu spui niciodată. Știu 
doar că fata noastră va rămâne la mama ei", a 
oftat Gyuri Pascu, la ieșirea din sala judecată. Și-a 
aprins apoi o ţigară, deși recomandările medici-
lor după atacul cerebral suferit cu câteva luni îna-
inte fuseseră extrem de clare în acest sens. 
Regretatul artist a vorbit însă mereu în termeni 
elogioși de femeia alături de care a petrecut 17 
ani intenși din viaţa sa și care nu l-a părăsit la 
greu, ba dimpotrivă.

“A stat și noaptea cu mine acolo, în spital, la înce-
put, pentru că era foarte greu. Între mine și ea e o 
relaţie pe care oamenii, presa nu o înţeleg. Pentru 
că în general când se întâmplă un divorţ, oamenii 
trebuie să fi e împărţiţi în tabere! Mereu trebuie să 
credem că dreptatea sau adevărul este de o parte 
sau de altă, sau că cineva e vinovat, cineva e nevi-
novat”, spunea Pascu în 2011, într-un interviu 
pentru “Happy Hour”.

Ioan Gyuri Pascu a fost şi actor şi muzician
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şi mai ui-
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zaţiei

cu şi-l va 

ascu cum 

mai glu-

maestru al 

998, când 

Galele CD 

Gyuri Pas-

rma să îl 

prezint la ştiri şi a intrat cu mine în 

studio. După buletinul de ştiri, care 

dura 2 minute, urma interviul. Liniş-

te, mi se face semn din regie că ur-

mează să intrăm on-air. După jingle, 

pune brusc mâna pe foaia cu ştirile şi, 

cu vocea lui inconfundabilă, se pre-

zintă: «Sunt Paul Niculescu şi vă pre-

zint ştirile CD Radio». La prima vede-

re, fără nicio greşeală. Impecabil. Mai 

puţin tonul, pentru că le-a interpretat 

în stil Divertis. Nu-mi mai amintesc 

dacă a mai fost sau nu interviul aşa 

cum îl plănuisem, dar, la ieşirea din 

studio, nu ştiam dacă vor fi  aplauze 

sau o penalizare. Nu glumeşti cu şti-

rile, dar nici cu Ioan Gyuri Pascu nu 

poţi discuta cu desfăşurător... Aşa o 

să mi-l amintesc întotdeauna, prezen-

tând în glumă cele mai serioase ştiri”, 

povesteşte Paul Niculescu.

Prieteni încă din liceu

Jurnalistul clujean Ovidiu Blag 

şi Ioan Gyuri Pascu s-au cunoscut 

când erau liceeni şi cântau în fan-

fara cu care mergeau în tabere la 

mare. „Ne-am cunoscut când el e-

ra în clasa a XI-a, iar eu în clasa a 

X-a, într-o tabără care avea loc la 

Câmpulung Muscel. Noi, cei de la 

Liceul de Muzică, aveam un coleg 

care s-a îmbolnăvit, în formaţia cu 

care eram, aşa că l-am cooptat pe 

Gyuri în mini-orchestra noastră, o 

fanfară, şi-aşa a venit cu noi încă 

două săptămâni la mare, la Năvo-

dari, unde noi urma să mai avem 

activităţi. În cele două tabere suc-

cesive ne-am împrietenit, apoi am 

păstrat relaţia prin scrisori, unele 

dintre ele foarte haioase. Cât timp 

a fost student la Cluj ieşeam foarte 

mult împreună, venea la noi acasă, 

am cimentat şi mai mult această 

prietenie”, spune Ovidiu Blag.

Şi-a gestionat succesul 
cu modestie şi respect 
pentru oameni

Despre Gyuri Pascu, prietenul 

său din Cluj are multe cuvinte fru-

moase care arată că mai presus de 

toate, actorul şi muzicianul a fost 

om. „M-a impresionat întotdeauna 

inteligenţa lui sclipitoare, faptul că 

nu avea nevoie de foarte mult timp 

ca să «se prindă» de felul în care 

erau oamenii din jurul lui. Mi-a plă-

cut şi felul în care a ştiut să îşi ges-

tioneze succesul enorm, în sensul 

în care a făcut-o cu decenţă, cu mo-

destie şi cu respect pentru fi ecare 

om care i-a ieşit în cale. Gyuri Pas-

cu a fost, probabil, cel mai popular 

român timp îndelungat. Mă doare 

foarte mult dispariţia lui. Am pri-

mit de la puţini oameni sfaturi (în 

sensul în care am considerat că ale-

gerile îmi aparţin), dar cele de la 

Gyuri le-am primit şi mi-au folosit”, 

declară Ovidiu Blag.

ă, în care tot Raiul se scutură 
mintesc clujenii pe Ioan Gyuri Pascu

u şi-a petrecut-o în Cluj, oraşul în care a urmat cursurile Facultăţii de Filologie, secţia română-spaniolă. 

Actorul și muzicianul Ioan Gyuri Pascu a murit la 26 sep-
tembrie 2016, la vârsta de 55 de ani. Decesul a survenit 
în urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil.

S-a născut la 31 august 1961, la Agnita, județul 
Sibiu. A absolvit Facultatea de Filologie, secția româ-
nă-spaniolă, din cadrul Universității din Cluj-Napoca. 
A debutat în 1978, în trupa „Trandafi rii Negri”, din 
Mediaș — vocal și chitară ritmică. În 1987 a devenit 
membru în grupul Divertis, alături de care a încântat 
publicul timp de peste 20 de ani, participând la mul-
te spectacole live, emisiuni de radio și televiziune. În 
1992 a format trupa Ioan Gyuri Pascu & The Blue 
Workers, cu care a participat la festivaluri 
internaționale de jazz și blues, precum și la festivaluri 
de rock. În 1992 a înfi ințat, împreună cu Daniela 
Marin, prima casă de discuri independentă din țară, 
„Import Service Tempo”, denumită ulterior „Tempo 
Music”. Ioan Gyuri Pascu a jucat în fi lmele „O vară de 
neuitat” în regia lui Lucian Pintilie și „Occident” 
(2002), regizor Cristian Mungiu.  A jucat în rolul lui 
Cadâr, din „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ioan Popa, 

în regia lui Doru Ana, efectuând numeroase turnee 
cu această piesă. Din toamna lui 2009 s-a alăturat 
din nou echipei Divertis, acum „Divertis: Land of 
Jokes”, în rolul „Nemuriciului”. În decembrie 2009, a 
fost invitatul special al celebrului Harlem Gospel 
Choir, într-un proiect inedit, dedicat special publicului 
român, spectacolul fi ind inclus în turneul mondial 
„Concert of Hope/Remembering Michael Jackson”. 
Din 2011 a făcut parte din „Distractis Show”, un pro-
gram cu satiră politică lângă umor elegant, spontan, 
improvizat, foștii „Divertiși” revenind după 11 ani la 
televiziunea publică, unde au mai putut fi  urmăriți în 
perioadele 1990-1993 și 1998-2000. 

A compus muzica pentru spectacolul „Muzicanții din 
Bremen”, adaptare după Frații Grimm de Ema Stere, 
în regia lui Attila Vizauer, a cărui premieră a avut loc 
pe 14 mai 2014, la Teatrul Țăndărică din București. A 
făcut parte din distribuția spectacolului „Henric al V-
lea”, a cărui premieră a avut loc pe 29 noiembrie 
2014 la Teatrul Național Radiofonic, în anul împlinirii 
a 450 de ani de la nașterea lui William Shakespeare.

Cine a fost Ioan Gyuri Pascu
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Ioan Gyuri Pascu a fost un mare iubitor al fotbalului și 
suporter pe viaţă al Universităţii Cluj. Ieri, pe pagina 
de Facebook a U Cluj au fost postate câteva cuvinte 
emoţionante : „A plecat dintre noi unul dintre cei mai 
mari suporteri ai Universităţii Cluj. Ioan Gyuri Pascu s-
a stins din viaţă în această dimineaţă (ieri – n.red.), la 
București. Îndrăgitul artist s-a îndrăgostit de U în anii 
'80, pe când era student la Facultatea de Litere din 
Cluj. A rămas cu sufl etul alături de Șepcile Roșii, fi ind 
mereu aproape de «studenţi» în momentele impor-

tante. Ioan Gyuri Pascu lasă în urmă o viaţă plină de 
dragoste, de sensibilitate, dar și de umor. Alături de 
grupul Divertis, a readus zâmbetul pe faţa românilor 
în anii '90, în primii ani de libertate, într-un moment 
în care viaţa era mai cenușie ca niciodată. Odihnește-
te în pace!”. 

În perioada facultăţii, Gyuri Pascu a practicat fotbalul. 
În 2011 a fost prezent la inaugurarea Cluj Arena. El a 
fost cel care a prezentat evenimentele din cadrul cere-
moniei de inaugurare.

O viaţă întreagă pentru U. Gyuri Pascu era fan „Şepcile Roşii”
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Ioan Gyuri Pascu împreună cu jurnalistul clujean Ovidiu Blag
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Pregătirile pentru evenimentul de ecologizare
„Gândesc Verde – Gândesc Curat“ sunt în plină desfăşurare

Parcul Central din Turda se îmbracă în haine noi pentru 
evenimentul ce va avea loc vineri, 30 septembrie 2016, 
începând cu ora 09.00, în aceste zile fi ind amenajate și 
decorate zone din parc pentru activităţile ce vor fi  desfășurate 
de cei mai mici dintre participanţi. „Gândesc Verde – 
Gândesc Curat“ este un proiect al Primăriei Municipiului 
Turda, o amplă acţiune de ecologizare a orașului, ce vizează 
mai multe zone din municipiu: zona Băilor Sărate, malul 
râului Arieş şi parcurile din oraş: Tineretului, Teilor, Avram 
Iancu, Turda Nouă.

La acţiunea de ecologizare vor participa elevi, cadre 
didactice, părinţi, reprezentanţi ai companiilor și 
organizaţiilor partenere, voluntari. Școlile au rol foarte 
important în acest proiect, pe lângă participarea la 
acţiunile de ecologizare propuse, elevii fiecărei școli 
participante vor confecţiona cutii de colectare a deșeurilor 
reciclabile iar cele mai frumoase cutii vor fi premiate în 
cadrul evenimentului din 30 septembrie. Aceste cutii vor 
fi distribuite altor școli și vor fi montate în holul acestora, 
pe parcursul unui an școlar, iar cu ajutorul lor se va 
promova și efectua colectarea selectivă a materialelor 
reciclabile.

Tot în cadrul acestui proiect, elevii școlilor participante 
vor dona cărţi, care ulterior vor fi  dăruite unei școli a cărei 
bibliotecă școlară nu este utilată corespunzător sau unei 
comunităţi locale din apropiere unde biblioteca școlară 
lipsește cu desăvârșire. De asemenea, elevii vor realiza 
desene cu tematică de mediu ce vor fi  afi șate în parcul 
Tineretului.

La încheierea activităţii de ecologizare elevii vor participa 
la „Parada costumelor reciclabile’’, îmbrăcaţi în costume 
confecţionate chiar de ei și se vor bucura de nenumărate 
surprize pregătite de organizatori.

Vă aşteptăm cu drag să fi m împreună 
pentru un oraş verde – un oraş curat!

Municipiul Turda
PRIMAR

Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA

Tel: 0264/313160     Fax: 0264/317081
e-mail: primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro

PUBLICITATE

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile 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!

PUBLICITATEPUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Producătorul spaniol 

de componente auto 

Manufactura Moderna de 

Metales (MMM) a atins 10 

ani de când este prezent în 

România, de-a lungul tim-

pului lucrând pentru cele 

mai mari companii auto.

În 2006, MMM a realizat o 

investiţie de tip greenfi eld într-o 

fabrică românească la Turda 

(Cluj), valoarea iniţială a in-

vestiţiei fi ind de 5 milioane eu-

ro. Uzina de la Turda este pri-

ma pe care Manufactura Mo-

derna de Metales a deschis-o 

în străinătate.

MMM a fost fondată în 1944 

de către Juan Priu Verdaguer, 

tatăl, respectiv, bunicul actu-

alului director Miguel Priu şi 

directorului executiv Jordi Priu, 

cu toate că actuala companie 

Manufactura Moderna de Me-

tales (MMM) a luat fi inţă în 

aprilie 1978.

„Este o onoare pentru noi 

să sărbătorim 10 ani de exis-

tenţă pe piaţa din România. 

Am luat o decizie bună în 2006 

când ne-am hotărât să venim 

în România, aici la Turda mai 

ales când avem aproape Uni-

versitatea Tehnică Cluj-Napo-

ca şi Aeroportul Internaţional 

Cluj. Am terminat lucrările la 

o nouă fabrică pentru că aveam 

nevoie de spaţiu. Sunt 10 ani 

de istorie şi pe viitor ne dorim 

să facem o treabă excelentă în 

industria automobilă”, a de-

clarat Jordi Priu, CEO Group 

MMM.

Ofi cialii companiei spun că 

în 2016 cifra de afaceri a atins 

50 de milioane de euro, dublu 

faţă de 2014.

„Acum 10 ani a fost difi cil, 

dar echipa noastră din Româ-

nia creşte. Avem angajaţi din 

Turda şi din Câmpia Turzii. În 

prezent, la grupul MMM de la 

Turda avem 600 de angajaţi. 

Principalii clienţi sunt Renault 

(Dacia), Toyota şi Peugeot, dar 

lucrăm şi pentru Audi, Nissan, 

Volkswagen. Am depăşit ceea 

ce ne-am propus iniţial la inau-

gurarea fabricii. Când am luat 

decizia de a investi la Turda nu 

ne-am gândit că vom ajunge pâ-

nă aici. Dorim să profi tăm de 

toate benefi ciile existente în Ro-

mânia pentru a lansa şi alte pro-

iecte”, a declarat Daniel Prieta 

Duran, general manager MMM.

Potrivit conducerii compa-

niei MMM, dacă în 2010 avea 

vânzări de 17 milioane de eu-

ro şi 261 de angajaţi, în 2020 

compania estimează vânzări 

de 93 milioane de euro la 926 

de persoane angajate.

„Compania a reuşit să trea-

că cu bine peste criza econo-

mică şi să-şi mărească volumul 

de afaceri. Suntem foarte mân-

dri că suntem la Turda, am gă-

sit colaborare, un personal dis-

pus să înveţe, să fi e dispus să 

se instruiască. Avem în plan să 

mai angajăm aproximativ 150 

de angajaţi, muncitori, ingineri, 

în domeniul achiziţiilor. Unul 

dintre motivele noastre când 

am decis să investim la Turda 

a fost şi apropierea de Auto-

strada Transilvania”, a declarat 

la rândul său Miguel Priu, pre-

şedintele grupului MMM.

Spaniolii de la MMM 
sărbătoresc 10 ani 
de activitate la Turda
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

I. Asistent medical – 49 posturi
II. Infi rmieră – 6 posturi
III. Îngrijitoare – 11 posturi
IV. Brancardier – 7 posturi

Posturile scoase la concurs au în vedere atât personal debutant cât și personal cu vechime în 
muncă

Concursul va consta din următoarele probe:
a. Pentru ocuparea posturilor de asistente medicale
1. Proba scrisă – testul grila din bibliografi a pusă la dispoziţie va avea loc la data de: 17.10.2016 

începând cu ora 09.00
2. Proba orală – interviul va fi  susţinut de candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă 

și va avea loc în data de 19.10.2016 începând cu ora 09.00 conform programării afi șate la 
avizierul Institutului.

b. Pentru ocuparea posturilor de infi rmiere
1. Proba scrisă – testul grila din bibliografi a pusă la dispoziţie va avea loc la data de: 17.10.2016 

începând cu ora 11.00
2. Proba orală – interviul va fi  susţinut de candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă 

și va avea loc în data de 19.10.2016 începând cu ora 12.00 conform programării afi șate la 
avizierul Institutului.

c. Pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare și brancardieri:
1. Proba orală, interviu în data de 18.10.2016 începând cu ora 09.00 conform programării 

afi șate la avizierul Institutului.

1. Condiţii specifi ce:
a. Asistent medical
- diplomă de licenţă în specialitate sau diplomă de scoală postliceală sanitară;
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului.

b. Infi rmieră
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 

Medicali din România sau
- curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei 

Sociale și persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală Resurse 
Umane, Juridic și Contencios, și certifi care

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 
07.10.2016, ora 13.00 şi va conţine în mod obligatoriu:

• Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie;
• Cerere de înscriere (Formularul standard constituie Anexa nr. 1 a prezentei decizii și se va 

pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

și după caz, în specialitate;
• cazier judiciar ;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni 

anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;

• copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea 
de la ultimul loc de muncă;

• alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
• curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obtine de la avizierul unitatii, str. Republicii 
nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.190.

 

Allan Lichtman, profesor 

emerit de istorie la 

Universitatea Americană, 

a elaborat în urmă cu 

mai bine de 30 de ani 13 

criterii prin care a reu-

şit, de fi ecare dată, să 

prezică cine va câştiga 

cursa pentru Casa Albă.

A făcut-o prima dată în 

1984 şi este gata să o facă 

şi anul acesta, informează 

digi24.ro.

Nu se bazează pe sonda-

je, statistici demografi ce sau 

opinii politice, ci foloseşte un 

set de aserţiuni de tip adevă-

rat/fals, pe care l-a denumit 

„Chei către Casa Albă”.

Iată care ar fi  acestea:

1. La alegerile „de la mijlo-

cul mandatului” (alegerile 

pentru reînnoirea unei părţi 

a Congresului, care au loc la 

doi ani de la alegerea preşe-

dintelui SUA – n.r.), partidul 

respectivului candidat câşti-

gă mai multe locuri în Ca-

mera Reprezentanţilor decât 

la precedentul scrutin.

2. Nu are competitori re-

dutabili în cursa pentru ob-

ţinerea nominalizării din 

partea partidului.

3. Preşedintele în exerci-

ţiu provine din partidul can-

didatului.

4. Nu există un al treilea 

partid sau o campanie inde-

pendentă semnificativă.

5. Economia, pe termen 

scurt, nu este în recesiune 

în timpul campaniei electo-

rale.

6. Creşterea economică pe 

cap de locuitor în timpul 

mandatului (preşedintelui în 

exerciţiu) este aceeaşi sau 

mai mare decât media creş-

terii economice din prece-

dentele două mandate.

7. Administraţia în exer-

ciţiu face schimbări majore 

în politica internă.

8. Nu sunt proteste socia-

le semnifi cative în timpul man-

datului actualului preşedinte.

9. Administraţia în exer-

ciţiu nu este marcată de vre-

un scandal major.

10. Actuala administraţie 

nu face greşeli majore în po-

litica militară şi cea exter-

nă.

11. Administraţia în exer-

ciţiu are un succes major în 

politica militară sau cea ex-

ternă.

12. Candidatul are caris-

mă sau este un erou naţio-

nal.

13. Contracandidatul său 

nu este carismatic sau un 

erou naţional.

Întrebările se bazează pe 

faptul că în primul rând es-

te judecată performanţa par-

tidului care are deja preşe-

dinte la Casa Albă.

Un răspuns cu „adevărat” 

favorizează întotdeauna ale-

gerea candidatului partidului 

care deja l-a dat la Casa Albă 

pe preşedintele în exerciţiu, 

cum a fost cazul democraţi-

lor, în 2012, când a fost rea-

les Barack Obama. Dacă cel 

puţin şase răspunsuri sunt cu 

„fals” înseamnă un trend ca-

re merge împotriva partidului 

preşedintelui şi acesta va pier-

de. Dacă mai puţin de şase 

răspunsuri sunt cu „fals”, 

atunci partidul la putere mai 

obţine un mandat de preşe-

dinte.

Anul acesta, greu 
de prezis

Într-un interviu pentru „The 

Washington Post”, profesorul 

Lichtman spune că anul aces-

ta a fost cel mai greu de pre-

zis câştigătorul. Rezolvarea al-

goritmului său ar indica o vic-

torie a lui Trump şi predicţia 

lui aceasta este. Cu toate aces-

tea, recunoaşte că pentru pri-

ma oară s-ar putea înşela.

Profesorul spune că Hillary 

Clinton nu are carismă, dar pe 

de altă parte, recunoaşte că nu 

a mai văzut niciodată un can-

didat precum Donald Trump, 

iar candidatul republican ar 

putea răsturna acest model in-

stituit de profesor, care s-a apli-

cat cu succes tuturor candida-

ţilor, din 1860 încoace.

„Nu am văzut niciodată 

un candidat care să-şi fi  pe-

trecut viaţa îmbogăţindu-se 

pe spezele altora. Este pri-

mul candidat din istoria noas-

tră care minte în serie, mas-

când lucrurile. Chiar şi când 

spune adevărul, cum ar fi  

Barack Obama s-a născut în 

America, adaugă două fraze 

– că Hillary Clinton a stârnit 

toată polemica şi că el îi pu-

ne capăt, chiar dacă atunci 

când Barack Obama şi-a ară-

tat certifi catul de naştere, el 

nu l-a crezut. Niciodată nu 

am mai avut un candidat ca-

re nu numai o dată, ci de do-

uă ori, într-un mod insidios, 

a incitat la violenţă împotri-

va unui contracandidat. N-am 

mai avut un candidat care 

să invite o putere străină os-

tilă să se amestece în alege-

rile americane. N-am mai 

avut vreun candidat care să 

ameninţe că va începe un 

război aruncând în aer na-

vele din Golful Persic, dacă 

se apropie prea mult de ce-

le americane. N-am avut ni-

ciodată un candidat care să 

îşi ia drept model un dicta-

tor străin duşmănos şi cri-

minal. Date fi ind toate aces-

te excepţii, este posibil ca 

Donald Trump să zdruncine 

un model care a ţinut peste 

150 de ani în istoria noastră 

şi să piardă aceste alegeri, 

chiar dacă circumstanţele is-

torice îi sunt favorabile”, a 

declarat profesorul Allan Li-

chtman în interviul pentru 

The Washington Post.

Cine va ajunge 
preşedinte în SUA?
Profesorul care de 32 de ani face predicţii corecte a 
vorbit despre șansele celor doi candidați.

Allan Lichtman este cunoscut în America pentru criteriile elaborate prin care 
a reuşit, de fi ecare dată, să prezică cine va câştiga cursa pentru Casa Albă.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (8.15)

APARTAMENTE

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 localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, apă, gaz, 
curent, telefon, TV cablu și grădi-
nă de 33 ari. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-
jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 
la tel. 0751-970146. (5.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona 
Cătun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona centrală, 
cu utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 

0264-592139. (4.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (8.9)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Căminul de vârstnici Sfânta 
Sava, teren plan, compact, preta-
bil pentru construcţii de anvergu-
ră, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, curent electric, carte 
funciară, preţ 10 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (5.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, cu pomi fructifi -
eri și teren pentru grădinărit, zo-
nă frumoasă, liniștită, drum 
asfaltat, front 19 m, în loc. Mera, 
la 13 km de Cluj. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-312851. (8.9)

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

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

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 

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.

Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

INCHIRIERI

GARSONIERE

Absolventă a Facultății 
de Medicină, caut 

pentru închiriat 
garsonieră în cart. 
Mărăști, zona BRD, 

Kaufl and sau în 
Mănăștur, 

zona Kaufl and.
Exclus agenții. 

Cer și ofer seriozitate.
Aștept telefoane la 

0753-506565.

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu, cu porţi automate, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Închiriez garaj sub bloc, zona 
Teatrului Naţional, încălzit, apă 
rece și caldă, curent electric, inclu-
siv 24 V. Informaţii și relaţii la tel. 
0264-592139 sau 0748-429316. 
(2.7)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (3.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb casă din Dej, centru, 
supr. 95 mp, cu grădină de 700 
mp, garaj, cu apartament de 3 
camere în Cluj, zona Mărăști. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0720-005916. (1.7)

¤ Schimb apartament cu 3 came-
re, în supr. de 64 mp, în cart. 
Gheorgheni, cu apartament situat 
tot în cartier sau Piaţa Engels, 
plătesc diferenţa. Aștept telefoa-
ne la 0757-090200. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu mașină 
de 3,5 to, descoperit, orice tip de 
marfă, de 1500 kg, de la 50 lei în 
oraș și la înţelegere în afara localită-
ţii. Aștept oferte și pentru contract 
de închiriere. Rog și ofer seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ D-na intelectuală, pensionară, 
fără obligaţii, iau copil de la gră-
diniţă sau școală, îl supraveghez 
la lecţii, indiferent de program, 
chiar și în weekend. Prefer cart. 
Andrei Mureșanu, centru, Bună 
ziua sau Gheorgheni. Tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (2.7)

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 

internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email:
horea@orange-webagency.com.

¤ Execut amenajări interioare la-
vabil, vopsesc în ulei, repar spa-
leţi. Aștept oferte serioase, ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (5.7)

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

PIESE AUTO

¤ Vând arcuri spate pentru auto-
turism ”Alfa Romeo” 156, pe 
benzină, preţ 100 RON, stare per-
fectă. Informaţii suplimentare la 
tel. 0740-044173. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (4.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demonta-
te de un sobar. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând sobă teracotă, tip cismă, 
pe 7 rânduri, culoare maro, de-
montată, material fontă. Infor-
maţii suplimentare la 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (4.7)

ELECTRO

¤ Cumpăr sirocou pe 12 V, com-
plet funcţionabil. Aștept telefoane 
la 0741-100529. (2.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. 
Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, în sta-
re bună, preţ 450 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0755-437088. (1.7)

¤ Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (5.7)

¤ Vând masă extensibilă, din 
lemn masiv, ideală pentru living 
și o masă de cafea de la IKEA, cu-
loarea lemnului, produs nou. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-044173. (4.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobili-
er în stare bună. Informaţii și re-
laţii suplimentare la 
0264-593488. (4.7)

¤ Vând două canapele extensibile, 
model vechi, dulap cu două uși, 
dulap pentru haine și lenjerie cu 
furnir, tapiţerie pentru recamier, 
nou tapiţată. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (5.7)

MEDICALE

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând peste 100 kg de fi er vechi, 
cazan de baie mare, etc. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ70 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea 9 m, necesare pentru insta-
laţii sau stâlpi de gard, preţ18 
RON/m. Aștept telefoane la la 
0758-311020. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual și două carpete noi, preţ ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia” de 4,5 mm, pistol 
“Walter CP 88 de 4,5 mm, cu ali-
ce, pistol ”Rohm” de 9 mm, cu ga-
ze, Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole decorati-
ve, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând ţigle din demolare acope-
riș, cca 200 buc, preţ 1 leu/buc. 
Sunaţi la tel. 0726-759145. (7.7)

¤ Vând URGENT 5 costume 
bărbătești, 5 paltoane și alte 
îmbrăcăminte din lână, lucrate 
de mână, stare foarte bună. 
Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l și 25 l. Relaţii supli-
mentare la tel. 0752-036345 sau 
0740-140251. (2.7)

¤ Vând: 2 buc borcane de 10 l, 
preţ 10 RON/buc; 9 buc de 5 l, cu 
7 RON/buc; damigeană de 15 l, 
la preţul de 25 RON și 6 buc de 
10 l, cu 15 RON/buc; vase emai-
late cu capac pentru untură, de 
20 l și 30 l, cu 30 RON, respectiv 
20 RON. Inf. la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (2.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând struguri aduși în Cluj la 
comandă din Vrancea, albi sau 
roșii, pentru vin, preţuri negoci-
abile. Informaţii la producător 
Dl. Ionică la tel. 0767-233801 
sau în Cluj la tel. 0745-498299. 
(4.7)

¤ Vând borcane de 10 l, în stare 
perfectă, preţ 18 RON/borcan. In-
formaţii la tel. 0747-259838. (4.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (7.7)

DECESE

Fam. Şuhan Mihai 
anunţă cu durere 
în sufl et încetarea 
din viaţă a surorii

SĂLĂJAN ELEONORA.
Înmormântarea va avea 

loc. în loc. Baciu, joi, 
20.09.2016, ora 12, 

la Capela din localitate.

Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

Fam. Şuhan Marcel 
anunţă cu durere 
în sufl et încetarea 
din viaţă a surorii

SĂLĂJAN ELEONORA.

Înmormântarea va avea 
loc. în loc. Baciu, joi, 
20.09.2016, ora 12, 

la Capela din localitate.

Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

LICITAȚIE PUBLICĂ

COMUNA BOBÎLNA
organizează în data de 

18.10.2016, ora 10:00, 
licitaţie publică pentru 

închirierea pe o durată de 
5 ani, a unui spaţiu cu 

destinaţia de spaţiu 
comercial, situat 

în localitatea Răzbuneni 
nr. 103.

Preţul de pornire la licitaţie 
fi ind de 5 lei/lună/mp.
Documentaţia necesară 

licitaţiei se poate ridica de 
la sediul primăriei Bobîlna.
Relaţii suplimentare se pot 

obţine la telefon: 
0264-355086 sau la sediul 

Primăriei Bobîlna. (1.1)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, medaliate, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-591965. (1.5)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (2.7)

CITAŢIE

¤ Numiţii BARAZS MATE, HAS 
FLOARE măr. FOJA TIVADAR, HAS 
FLOARE măr. FOJA TIVADAR, FOIA 
TODOR lui ONUŢ, BORZA ANA 
măr. PANICAN FILIMON, BORZA 
FLOARE măr. SULE CONSTANTIN, 
BORZA IOAN a NUŢOLI, sunt citaţi 
la Judecătoria Huedin, în dosar 
nr. 426/242/2016, în data de 
24.10.2016 ora 10,00. (1.1)

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.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

în condiţii avantajoase de salarizare, plată 
ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la telefon 021-335.00.11 sau 
0784-290.182, de luni până vineri, 

între orele 09:00-18:00.

AGENŢI
DE CURĂŢENIE

TBI CREDIT IFN S.A.
acorda CREDITE cu rate fi xe pentru

ANGAJATI si PENSIONARI 
pana la 75 ani

inf. tel: 0364-401790; 0731 034 915
Cluj-Napoca, Str. Petofi  Sandor (fosta Tutunului) nr. 13

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale în valoare de 10.000 Lei, pe 

o durata de 12 luni, rata anuala a dobânzii este 9,9%, fi xa pe toata perioada derularii creditului, 

comisionul de analiza a dosarului este de 641,75 Lei, iar rata lunara va fi  de 935,08 Lei. 

Dobânda anuala efectiva (DAE) este de 24,14%, iar valoarea totala platibila de împrumutat 

este de 11.221,01 Lei. Oferta este valabila pentru o valoare minima a creditului de 6.000 lei 

si o durata maxima a contractului de credit de 12 luni.

Alatura-te echipei noastre de succes!
Daca esti o persoana responsabila, dinamica si cu initiativa,

noi cautam vanzatori sector alimentar, 
pentru magazinul din Cluj!

Se ofera:
• Salariu de incadrare 1800 lei
• Bonusuri de performanta
• Bonuri de masa
• Card intr-o retea privata de sanatate
• Decontarea transportului.

Cv-urile se trimit pe adresa de e-mail magazink63@
sergiana.ro sau personal@sergiana.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0723528951 
sau 0735011595.

www.batrom.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu 
(live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Discover România 
17:10 Așa-i Românul! 
17:25 Tenis de masă feminin: 
România - Grecia (live)
19:35 Vorbește corect! 
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ardeleni la Auschwitz
22:10 Răzbunarea lui Hemp 
Brown
23:35 Intrigi la clubul de golf

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 Supravieţuitorul 
21:45 Fotbal UCL: Borussia 
Dortmund - Real Madrid
23:45 Știrile Pro TV 

PRIMA TV

12:10 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 Bal cu scandal
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 Güneș 
22:30 WOWbiz 

LOOK TV

12:30 Planeta verde (reluare)
13:00 Big Boletus 
14:00 Casa Poporului (reluare)
15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Astra - CSM Poli Iași 
(reluare)
17:30 Fotbal Look (reluare)
18:30 Casa Poporului (reluare)
20:00 National Icons (reluare)
20:30 Sub asediu
21:30 Liga Magazin 
22:30 Look de campion
23:30 Planeta verde(reluare)

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

NOTIFICARE

Către toţi creditorii debitorului

Meseriaşul SCM Gherla

În temeiul art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014,
Vă notifi căm deschiderea procedurii insolvenţei împotriva 

debitoarei Meseriașul Societate Cooperativă Meșteșugărească, 
Cod de identifi care fi scală 238895, Sediul social în Municipiul 
Gherla, Str. Bobîlna, Nr. 49, Judeţ Cluj, Număr de ordine în 
registrul comerţului C12/35/2005, conform Încheierii Civile 
nr. 1816 din data de 20/09/2016 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj, în dosarul 737/1285/2016.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 31/10/2016.

Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 18/11/2016.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 
7 zile de la data publicarii in BPI.

Termenul pentru întocmirea și afi șarea tabelului defi nitiv 
al creanţelor este 06/12/2016.

Adunarea creditorilor: Se notifi că faptul că prima Adunare 
a creditorilor va avea loc la: Adresa Cluj Napoca, str. I. C. 
Bratianu, nr. 28, ap. 1, jud. Cluj, Data 23/11/2016, Ora 
14.00, având ca ordine de zi: 1. prezentarea situaţiei 
debitorului; 2. desemnarea Comitetului Creditorilor; 3. 
confi rmarea administratorului judiciar, 4. stabilirea retribuţiei 
lunare administratorului judiciar, 5. stabilirea onorariului 
procentual administratorului judiciar.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului 
judiciar la tel/fax: 0742-017.430, 0260-632.561.

LICITATŢIE PUBLICĂ

Societatea Profesionala INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj 
,în calitate de lichidator judiciar, al SC Probuono Consulting 
SRL, Cod de identifi care fi scală 25823363, Sediul social în 
Municipiul Turda, str. Gheorghe Bariţiu, nr.102, judeţul Cluj, 
Număr de ordine în registrul comerţului J12/1526/2009,

ORGANIZEAZA
In temeiul art.156 din Legea nr.85/2014 privind procedura 

insolvenţei

VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE
A bunului mobil constand in : « autoturism marca 

Volkswagen Golf, 1.4 benzina, având număr de înmatriculare 
CJ-84-PRB, an fabricatie 2002 «;

Pretul de pornire a licitatiei pentru bunul mobil scos la 
vanzare este 3.402 lei, pret ce nu contine TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 03.10.2016 orele 13.30 
la sediul ales de catre lichidatorul judiciar din Cluj Napoca, 
str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj. In cazul neadjudecarii 
bunului debitoarei licitatia va fi  reluata in data de 05.10.2016 
si 07.10.2016 precum si in zilele de luni, miercuri si vineri 
a urmatoarei saptamani respectiv 10.10.2016, 12.10.2016 
si 14.10.2016, in acelasi loc si la aceasi ora. Taxa de 
participare la licitatie in suma de 100 lei plus TVA si garanţia 
de participare la licitaţie în valoare de 15% plus TVA din 
preţul de strigare a bunului mobil se vor achita pana la 
inceperea sedintei de licitatie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele : 
0742017430 si 0740846422.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC 
Nuova Stark SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul Atelier 
producţie feţe de încăltăminte din localitatea Cluj-Npoca, 
Puașa 1 Mai nr. 4-5judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 8.00-16.30, marţi-joi între orele 8.00-14.00 și vineri 
între orele 8.00-12.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Restaurant Agape
angajează

ajutor bucătar cu sau fără experienţă

Detalii și informații la telefon 0757037940 sau 
așteptăm CV-ul pe adresa offi ce@hotelagape.ro.
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Begu a abandonat 
cu Halep
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep s-a calificat luni 
în optimile de finală ale tur-
neului WTA de la Wuhan 
(China), dotat cu premii de 
2.288.250 dolari, după ce ad-
versara sa Irina Begu a aban-
donat din motive medicale 
când era condusă cu 6-3, 2-0, 
după o oră și opt minute de 
joc, transmite agenţia 
Agerpres. Simona Halep, cap 
de serie 4, și-a asigurat un cec 
de 26.900 dolari și 105 punc-
te WTA, în timp ce Begu va în-
casa 13.790 dolari și 60 punc-
te WTA. În optimi, Halep va 
juca cu câștigătoarea din par-
tida Roberta Vinci (Italia), cap 
de serie 14, și Iaroslava 
Șvedova (Kazahstan).

Victorie lejeră 
cu Slobozia
Echipa de handbal feminin a 
Universităţii Cluj a învins pe 
Unirea Slobozia cu scorul de 
37-23, într-un meci disputat 
pe teren propriu în cadrul ce-
lei de-a patra etape a Ligii 
Naţionale. Sportivele pregăti-
te de Carmen Amariei condu-
ceau la pauză cu scorul de 
17-9, preluând controlul par-
tidei încă din primele minute 
ale acesteia, transmite site-ul 
oficial al clubului sportiv clu-
jean. Cea mai bună marca-
toare a universitarelor a fost 
Florina Chintoan, 10 goluri, 
urmată de către Alla Sheiko 
cu 5 reușite. Tamara Bokaric 
a înscris 4 goluri în meci. 
Pentru ”U” Cluj urmează în 
campionat o deplasare pe te-
renul celor de la CSM 
Ploiești.

Rugbyştii 
au pierdut 
cu campioana
Rugbyștii Universităţii Cluj au 
cedat sâmbătă, 24 septem-
brie, pe terenul campioanei 
en-titre Timișoara Saracens 
cu scorul de 69-7, într-un 
meci ce a contat pentru etapa 
a II-a a Cupei Regelui. 
Tehnicianul „alb-negrilor” 
Horea Hîmpea a trimis în te-
ren o formulă bazată pe jucă-
tori tineri și fără prea multe 
minute jucate în campionat, 
fapt ce și-a spus cuvântul în 
rezultatul final. Singurele 
puncte ale echipei universita-
re au fost obţinute prin eseul 
lui Alexandru Banu, transfor-
mat de Ionut Mazăre. „A fost 
un meci la care nu ne-am ri-
dicat la nivelul la care mă aș-
teptam să ne ridicăm. A fost 
un scor foarte aspru. La noi a 
lipsit atitudinea, iar greșelile 
individuale au făcut această 
diferenţă mare de scor. Cu si-
guranţă se vor opera modifi-
cări în lot, deoarece o parte 
dintre sportivii la care le-am 
acordat încredere de data a-
ceasta ne-au dezamăgit. O să 
pregătim următoarele me-
ciuri și mai ales cel cu Iașiul 
unde sperăm să câștigăm, iar 
în meciul următor cu Steaua 
o să acordăm altor jucători ti-
neri încredere”, a precizat an-
trenorul ”U” Prodvinalco, 
Horea Hîmpea, citat de si-
te-ul echipei. U joacă sâmbă-
tă 1 octombrie, de la ora 11, 
cu Steaua, în Parcul „Iuliu 
Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Pe scurt

Maxym Pustozvonov, jucă-

torul ucrainean sosit în 

această vară la U-Banca 

Transilvania Cluj-Napoca, 

speră că va ridica alături de 

formaţia sa trofeul de cam-

pion şi Cupa României şi că 

echipa antrenată de Mihai 

Silvăşan va atinge grupele 

Basketball Champions 

League. Clujenii întâlnesc 

în competiţia europeană 

AEK Petrolina Larnaca, 

astăzi în Cipru, iar joi la 

Sala Polivalentă din Cluj.

Baschetbalistul de 29 de 

ani (2 metri, 97 kg) a acordat 

un interviu pentru site-ul ofi -

cial al U-BT Cluj, înaintea du-

blei cu formaţia cipriotă. Re-

dăm mai jos un fragment din 

dialogul respectiv.

Ai evoluat pentru multe 
sezoane în Ucraina, unul 
dintre campionatele puter-
nice ale Europei. Însă, în 
urma confl ictului armat de 
acolo, o mulţime de jucă-
tori au ales să joace în altă 
parte, inclusiv tu. Cum es-
te acum baschetul din ţara 
ta natală?

Maxym Pustozvonov: Am 

jucat aproape toată cariera 

mea de până acum în Ucrai-

na, în SuperLigă. Era un ni-

vel foarte bun, cu echipe foar-

te puternice, precum Azovma-

sh, Donetsk, Budivelnik, BC 

Kiev, Khimik, echipe care au 

jucat în permanenţă în faze-

le avansate ale întrecerilor eu-

ropene. Însă, după război, mai 

mult de jumătate dintre aces-

te cluburi au dispărut. Din ca-

uza situaţiei existente în ţară, 

nimeni nu mai investeşte în 

sport, este dat la o parte. (...) 

În acest an, situaţia s-a mai 

îmbunătăţit, s-au reunit din 

nou echipele în aceeaşi ligă, 

am văzut că au început din 

nou să semneze baschetba-

lişti străini, ceea ce înseamnă 

că ceva bani încep să fi e.

Ai jucat de-a lungul carierei 
tale în EuroChallenge, Euro-
Cup şi VTB, iar acum eşti în 
faţa debutului unei noi com-
petiţii, Basketball Champi-
ons League, cu U-Banca 
Transilvania. Cum crezi va 
fi  această întrecere?

Când analizezi loturile 

echipelor din Basketball 

Champions League, îţi dai 

seama că este vorba de o li-

gă foarte puternică. În pri-

mul rând, avem ca obiectiv 

să ne califi căm în faza gru-

pelor acestei competiţii, iar 

pe urmă vom lua lucrurile 

pas cu pas, ne vom concen-

tra la fi ecare meci, să mer-

gem cât de departe putem!

Ai jucat pentru echipa na-
ţională a ţării tale la câteva 

ediţii de EuroBasket. Aşa 
cum ştii, Sala Polivalentă 
va fi  gazda unei grupe, 
ţi-ar place ca în acea grupă 
să fi e şi Ucraina?

Bineînţeles că mi-aş dori 

acest lucru, pentru că oraşul 

Cluj, Sala Polivalentă sunt gro-

zave, iar atmosfera este me-

reu bună pentru baschet!

U-Banca Transilvania a avut 
un start bun de sezon. După 
eşecurile din City Cup, echi-
pa a câştigat SuperCupa şi 
primul meci din campionat. 
Care este obiectivul tău pen-
tru acest sezon?

Ne dorim maximul în acest 

sezon, respectiv să fi m cam-

pioni, să câştigăm Cupa Ro-

mâniei şi să mergem cât mai 

departe posibil în Basketball 

Champions League!

Avem o şcoală de baschet 
cu multe echipe, sute de 
copii vor să înveţe tainele 
baschetului la noi. Ce me-
saj ai pentru ei?

Le transmit un lucru – o-

rice ar fi , să nu se lase, să 

se antreneze din greu şi le 

garantez că rezultatele vor 

veni!

Pustozvonov vrea campionatul, 
Cupa şi grupele europene
Baschetbalistul ucrainean Maxym Pustozvonov are obiective îndrăzneţe alături 
de U-Banca Transilvania în sezonul în curs.

Maxym Pustozvonov (în negru) este doar unul din jucătorii care au ajuns în această vară la U-BT

Fotstil mare halterofi l 

Nicu Vlad, preşedinte al 

Federaţiei Române de 

Haltere, a declarat luni, 

pentru AGERPRES, că este 

tentat să candideze la pre-

şedinţia Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR), dar deocamdată 

nu a luat o hotărâre.

„Sunt tentat să candidez la 

alegeri, normal, este o func-

ţie onorantă. De altfel, orice 

membru al COSR ar fi  onorat 

să fi e preşedinte. Dar încă nu 

am luat o hotărâre. Am avut 

discuţii cu reprezentanţi de la 

unele federaţii, dar o să ve-

dem. O să iau o decizie până 

la 17 octombrie (n.r. – data 

limită de depunere a candida-

turilor)”, a spus Nicu Vlad, 

cel care ocupă în prezent func-

ţia de preşedinte interimar al 

COSR până la alegerile din 15 

noiembrie, citat de Agerpres. 

El a menţionat că este nevo-

ie de o schimbare în sportul 

românesc. „După rezultatele 

de la Rio este nevoie de o 

schimbare. Deşi, în ceea ce 

priveşte strict rezultatele spor-

tivilor, totul ţine de fi ecare fe-

deraţie în parte, pentru că e-

le se ocupă de pregătire. Dar 

federaţiile trebuie susţinute în 

acest efort al lor”, a adăugat 

fostul campion olimpic.

În cazul în care va candida 

şi va câştiga alegerile la preşe-

dinţia COSR, Nicu Vlad va tre-

bui să renunţe la funcţia de 

preşedinte al Federaţiei Româ-

ne de Haltere. „Bineînţeles că 

nu mai pot continua la fede-

raţie dacă voi ajunge în acea 

funcţie. În schimb, voi rămâ-

ne în funcţia de prim-vicepre-

şedinte la federaţia internaţio-

nală... dar, repet, este mult 

prea devreme să discutăm de 

aceste lucruri. Încă nici nu am 

decis dacă voi candida”, a afi r-

mat el. În afară de Nicu Vlad, 

fostul ministru al Tineretului 

şi Sportului, Gabriela Szabo, 

a declarat că se gândeşte la 

posibilitatea de a candida la 

alegerile pentru preşedinţia 

COSR. De asemenea, o altă 

candidatură ar putea veni din 

partea preşedintelui Federaţi-

ei Române de Scrimă, Mihai 

Covaliu.

Comitetului Executiv al 

COSR a stabilit ca alegerile 

pentru preşedinţia forului să 

aibă loc la 15 noiembrie, da-

ta limită pentru depunerea 

candidaturilor fi ind stabilită 

pentru 17 octombrie, după ce 

fostul şef, Alin Petrache, a 

demisionat la fi nalul lui au-

gust, invocând neîndeplini-

rea obiectivului de medalii al 

României la Jocurile Olimpi-

ce de la Rio.

Nicu Vlad, tentat de şefia COSR

FIFPro, sindicatul inter-

naţional al fotbaliştilor, 

indică Slovenia, Cehia, 

Croaţia şi România prin-

tre ţările care plătesc cu 

întârziere jucătorii de 

fotbal.

FIFPro a precizat într-un 

comunicat că cluburile din 

Europa de Est se află într-o 

situaţie fragilă şi plata cu 

întârziere a salariilor jucă-

torilor a devenit o problemă 

cronică, relatează Reuters, 

potrivit agenţiei Agerpres. 

FIFPro a evidenţiat că anu-

mite cluburi de top din re-

giune au un sistem dublu 

de plată, în care vedetele 

sunt plătite la timp, iar cei-

lalţi acumulează restanţe la 

plăţile salariale. „Există ma-

ri diferenţe între contracte-

le jucătorilor de top şi a ce-

lorlalţi”, a declarat Dejan 

Stefanovic, preşedintele sin-

dicatului jucătorilor din Slo-

venia (SPINS), care susţine 

că jucătorii obişnuiţi au cla-

uze în contracte care permit 

plata cu întârziere a salari-

ilor.

Slovenia, Croaţia, Cehia şi 

România sunt ţările în care 

jucătorii nu se bucură de pro-

tecţia unor contracte de mun-

că obligatorii pentru cluburi, 

conform FIFPro. UEFA a re-

uşit să reducă datoriile clu-

burilor către jucători, inclu-

siv restanţe salariale, prin în-

ăsprirea condiţiilor de licen-

ţiere. Forul european admite 

însă că poate acţiona doar în 

cazul cluburilor califi cate în 

cupele europene, iar celelal-

te cluburi trebuie să respec-

te propriile regulamente de 

licenţiere din federaţiile lor. 

Sancţionarea cu puncte pe-

nalizare a echipelor care au 

restanţe salariale a devenit o 

obişnuită a ultimilor ani în 

România, inclusiv CFR Cluj 

începând campionatul cu -6 

puncte din această cauză. În-

tre timp, salariile fotbalişti-

lor care evoluează în prezent 

aici sunt la zi, susţine con-

ducerea clubului.

Fotbaliştii îşi primesc 
greu banii în România
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