
Apartamentele cochete din centrul istoric sunt închiriate turiştilor care vor să „simtă” oraşul şi să locuiască 
în clădiri vechi de sute de ani.
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Unde s-au vândut cele 
mai multe locuinţe?
Este cunoscut deja faptul că municipiul 

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai 

scumpe oraşe din ţară la capitolul imobi-

liare.  Paginile 2-3

ADMINISTRAŢIE

Poştaşii clujeni 
au protestat în stradă
Angajaţii Companiei Naţionale Poşta Ro-

mână au ieşit în stradă la Cluj pentru a 

protesta faţă de salariile foarte mici pe ca-

re le au.  Pagina 6
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Consilierii judeţeni vor vota astăzi pentru contractarea unui credit în valoare de 50 de milioane de euro, 
bani care vor merge, în marea majoritate, pentru reabilitarea drumurilor.  Paginile 6-7

Fenomen nou: apartamente 
interbelice închiriate turiştilor

Cine este Adrian Gurzău, deputatul leneș și „sărac” 
al Clujului, proaspăt client al DNA?

Drumuri ppe datorie !

ACTUALITATE

Comisia de Sănătate: legea 
antifumat nu va fi modificată

ACTUALITATE

Taxa auto dispare, dar cresc 
impozitele pentru mașinile vechi

Comisia de sănătate din 
Senat a respins, marţi, mo-
difi cările la Legea antifumat, 
care apăreau într-o propu-
nere legislativă semnată de 
parlamentari de la toate par-
tidele.

Proiectul de lege propu-
nea înfi inţarea de cluburi 
de fumători şi redefi nirea 
spaţiul public închis, ast-
fel încât să se elimine in-
terzicerea fumatului la te-
rase, informează romani-
atv.net.

Decizia comisiei sena-
toriale vine după ce minis-
trul Sănătăţii, Vlad Voicu-
lescu, a făcut, luni, un nou 
apel către parlamentari 
pentru a „opri schilodirea 
legii antifumat”. Ministrul 
Sănătăţii, Vlad Voicules-

cu, a declarat luni că o 
eventuală amendare a le-
gii antifumat ar fi o „schi-
lodire” a actului normativ 
şi, totodată, o premieră 
mondială.

Modifi carea legii ar face 
din România prima ţară ca-
re îmblânzeşte legea anti-
fumat, record care nu este 
de dorit şi care nu ne-ar fa-
ce cinste, spune Voicules-
cu.

„Aceste amendamente 
permit, în realitate, să se fu-
meze în orice spaţiu. Româ-
nia ar deveni un caz unic în 
lumea civilizată. Ar deveni, 
potrivit tuturor experţilor pe 
care i-am consultat, prima 
ţară care îmblânzeşte legea 
antifumat”, a spus ministrul 
Sănătăţii.

Timbrul de mediu plătit 
de români pentru vehicu-
lele noi şi second-hand în-
matriculate după 2007 în-
calcă normele europene şi 
trebuie eliminat, potrivit u-
nei decizii a Curţii Europe-
ne de Justiţie. Astfel, se pot 
înmatricula maşinile fără 
să se mai plătească aceas-
tă taxă auto, iar cei care au 
achitat acest bir pot cere 
Fiscului să primească ba-
nii înapoi, relatează roma-
niatv.net.

Între timp, Guvernul ca-
ută o alternativă la „taxa 
auto de primă înmatricula-
re”. O soluţie ar fi  ca toţi 
şoferii să plătească cinci 
bani în plus la fi ecare litru 
de carburant în contul aces-
tei taxe. Astfel, cine polu-

ează mai mult, plăteşte mai 
mult.

De asemenea, după re-
nunţarea la taxa de primă 
înmatriculare, ar putea apă-
rea şi un sistem modifi cat 
de impozite locale pentru 
maşini.

Mai exact, pentru a opri 
avalanşa de maşini second 
hand poluante în România, 
taxa locală ar urma să fi e 
plătită în funcţie de vechi-
mea autovehiculului şi de 
nivelul de poluare.

„Lucrăm la o nouă vari-
antă de taxă de timbru, 
avem un grup de lucru şi 
sper ca, până în toamnă să 
venim cu o variantă care 
sper să fi e mai echitabilă 
pentru toată lumea”, a de-
clarat ministrul Mediului.

PAGINILE 2-3
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La Cluj a apărut de 

aproximativ patru ani 

un nou trend, care exis-

tă şi-n ţările dezvoltate 

din vestul Europei. 

Apartamentele cochete 

din centrul istoric sunt 

închiriate turiştilor care 

vor să „simtă” oraşul şi 

să locuiască în clădiri 

vechi de sute de ani.

Apartamente în clădiri is-

torice din secolul XIX, cum ar 

fi  şi cel în care pictorul clu-

jean Incze Ferenc avea ateli-

erul, mobilier de epocă din 

lemn recondiţionat, tavane 

bolţite-cum erau pe vremuri 

sau locuinţe amenajate în sti-

lul retro al anilor î50, asta pot 

găsi turiştii în centrul Cluju-

lui, dacă nu vor să se cazeze 

la unul dintre hotelurile din 

oraş.

Atmosfera unui conac 
boieresc...

Locuinţele au piese de 

mobilier ce combină epoca 

Art Nouveau (n.red.: stil ar-

tistic manifestat în artele vi-

zuale, designul şi architec-

tura de la începutul secolu-

lui 20) şi Art Déco (n.red.: 

abreviere pentru expresia 

din franceză denumind Ex-

poziţia internaţională de Ar-

te Decorative şi industriale 

moderne, care a avut loc la 

Paris în 1925, respectiv de-

semnând o mişcare artisti-

că a începutului secolului 

20 în arte).

Apartamentele din seco-

lul XIX, având curţi interi-

oare, pline de verdeaţă şi în-

conjurate de o suită de co-

loane unite prin arcade ce 

creează o atmosferă de co-

nac boieresc din vremurile 

de altădată, dau o notă a-

parte locului şi atrag tot mai 

mulţi turiştii care vor un 

spaţiu mai intim.

„Acesta nu este un do-

meniu foarte vechi, dar nu-i 

nici nou. Erau pe piaţă acum 

patru ani când am început 

noi şi alţii care închiriau a-

partamente în sistem hote-

lier, însă apartamente isto-

rice nu erau. Ne-am găsit 

nişa aceasta şi ne-am con-

centrat pe ea, iar în momen-

tul de faţă mai sunt şi alţii, 

chiar colaborăm cu ei. Acum 

4 – 5 ani nu găseam aparat-

mente din centrul istoric de 

închiriat. Acum sunt mai 

multe. S-au orientat şi alţii. 

Nu o văd ca pe o concuren-

ţă, ci mă bucură faptul că 

se dezvoltă domeniul şi că 

asta nu face altceva decât 

să aducă mai mulţi turişti 

şi să atragă atenţia asupra 

acestui mod de a te caza ca 

alternativă la hotelurile cla-

sice şi până la urmă face bi-

ne economiei locale”, a de-

clarat Dacian Morar, cel ca-

re are mai multe apartamen-

te din centrul oraşului date 

în chirie în regim hotelier.

De unde i-a venit ideea?

Fenomenul este mai vechi 

în alte oraşe ale României, 

cum ar fi în Sibiu sau Bra-

şov, şi mai prezent în ora-

şele europene, cum ar fi Bu-

dapesta, spune Dacian 

Morar.

„În ţările europene se 

practică foarte mult. De aco-

lo mi-a şi venit ideea. Eu 

am călătorit destul de mult 

şi la un moment dat am des-

coperit posibilitatea de a în-

chiria un apartament mai 

degrabă decât o cameră de 

hotel. Mi-a plăcut ideea şi 

am preluat-o şi eu şi am în-

ceput s-o aplic şi la Cluj. Mi 

se pare o soluţie foarte bu-

nă. Este ceva foarte popu-

lar în oraşele din Europa 

acest fenomen, dar şi în toa-

tă lumea. Există astfel de a-

partamente de închiriat în 

Budapesta – chiar o doam-

nă din Franţa pe care o cu-

nosc are mai multe aparta-

mente în centrul istoric în 

Budapesta pe care le închi-

riează, la Paris, la Barcelo-

na, Berlin, Madrid sau în 

Anglia”, a precizat Morar.

Dacian Morar a cumpărat 

apartamente din clădiri isto-

rice în Cluj şi le-a decorat du-

pă specifi cul lor.

„În primul rând încerc să 

păstrez spiritul şi atmosfera 

pe care o văd în fi ecare apar-

tament. Clădirile pot fi  din 

epoci diferite în stiluri diferi-

te. Apartamentul când îl vizi-

tez el deja are mobilier, ob-

Fenomen nou la Cluj-Napoca: 
istorice, închiriate turiştilor 

Un clujean cu inițiativă a simțit potențialul unei astfel de afaceri 
„Avem numai mesaje pozitive din partea lor. Le place. Este ceva diferit”.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Este cunoscut deja fap-

tul că municipiul 

Cluj-Napoca este unul 

dintre cele mai scumpe 

oraşe din ţară la capito-

lul imobiliare. O analiză 

a tranzacţiilor pe anul 

trecut realizată de 

Primăria Cluj-Napoca 

arată care sunt străzile 

cu cele mai multe şi cele 

mai valoroase operaţiuni 

din domeniu.

Anul trecut, în Cluj-Napo-

ca, s-au făcut 7.007 tranzac-

ţii imobiliare. Potrivit anali-

zei, Bună Ziua este atât stra-

da cu cele mai multe tranzac-

ţii, 235, cât şi strada cu cele 

mai valoroase tranzacţii, apro-

ximativ 13,8 milioane euro. 

Pe locul doi în clasament se 

situează strada Oaşului cu 

225 de tranzacţii, urmată de 

Constantin Brâncuşi cu 121 

de tranzacţii, Dunării cu 120 

de tranzacţii, Eugen Ionesco 

cu 118, Sobarilor cu 109, Do-

robanţilor cu 107, Mehedinţi 

cu 105, 21 Decembrie 1989 

cu 102 tranzacţii şi Calea Tur-

zii cu 92 de tranzacţii.

Străzile cu cele mai mari 
valori ale tranzacţiilor

Valoarea tranzacţiilor imo-

biliare pe anul trecut a fost 

de peste 357 milioane de eu-

ro. Din totalul sumei, cea mai 

mare parte (226 milioane eu-

ro) o reprezintă apartamen-

tele, în timp ce valoarea ca-

selor tranzacţionate nu depă-

şeşte 51,4 milioane de euro.

Din punct de vedere al 

valorii tranzacţiilor, strada 

Bună Ziua conduce detaşat 

cu 13,8 milioane euro, ur-

mată de Dorobanţilor cu 

aproape 8,9 milioane euro 

şi Calea Turzii cu aproape 

8,7 milioane euro. Locul pa-

tru în clasament este ocu-

pat de bulevardul 21 Decem-

brie 1989 cu o valoare tota-

lă a tranzacţiilor pe anul tre-

cut de aproape 8,1 milioa-

ne de euro. Urmează Eugen 

Ionescu cu aproape 7,9 mi-

lioane euro, Oaşului cu 7,7 

milioane euro, Dunării cu 

5,7 milioane euro, Sobari-

lor cu 5,4 milioane euro, Au-

rel Vlaicu cu aproape 5,3 

milioane euro şi Henri Bar-

busse cu 4,8 milioane euro.

Top 10 străzi din Cluj cu cele mai multe 
Ultimii doi ani au fost foarte buni pentru piața imobiliară din Cluj-Napoca deoarece în multe zone din oraș 

COSTURI

68
de euro este preţul 
unei zile 
în apartamentul 
fostului pictor 
Incze Ferenc

Pe strada Bună Ziua se construiește foarte mult de câțiva ani încoace
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apartamente interbelice din clădiri
care vor un spațiu intim
și a cumpărat mai multe locuințe vechi pe care le închiriează turiștilor: 

serv ce stil are şi încerc să văd 

ce aş putea să păstrez din ce 

este acolo. Mie îmi place foar-

te mult să păstrez cât mai mult 

din ceea ce este în aparta-

ment”, a explicat Morar.

Închiriează apartamentul 
unui pictor clujean

A cumpărat şi fostul apar-

tament unde muncea pictoru-

lui clujean Incze Ferenc. As-

tazi, el arata puţin altfel, dar 

păstrează atmosfera particu-

lă a unui spaţiu de creaţie.

„Apartamentul pictorului 

se afl ă în Piaţa Unirii, prac-

tic era fostul său atelier. L-am 

cumpărat de la fi ica dânsu-

lui şi am găsit în el artefac-

te care m-au inspirat în ame-

najarea apartamentului: fo-

tografi i, un fotoliu, o parte 

din mobilier, paleta cu care 

picta Incze Ferenc am găsit-o 

şi am expus-o în apartament. 

Am mai cumpărat trei pic-

turi de la fi ica pictorului pe 

care le-am expus în aparta-

ment, tocmai pentru a păs-

tra spiritul apartamentului. 

Faptul că a fost atelierul unui 

pictor clujean am vrut să ră-

mână şi să facă parte din a-

partament”, a conchis Dacia n 

Morar.

Clujul are de câştigat

Profesorul de istorie Vla-

dimir Bogosavlievici spune 

că demersurile lui Dacian 

Morar vor aduce numai be-

neficii peste câţiva ani, la 

care noi acum nu ne gân-

dim.

„Dacă sunt oameni de cali-

tatea aceasta şi investesc să păs-

treaze aceste locuri, care au o 

valoare de care noi nu ne dăm 

seama acum, dar peste ani vor 

avea şi mai mare valoare, este 

foarte bine. Mie mi se pare o 

treabă benefi că. Persoanele din 

oraşele din vestul Europei de la 

care s-a inspirat sunt mai avan-

sate ca mentalitate decât noi. 

Este o inovaţie care aduce va-

loare şi pentru persoană, dar şi 

pentru istoria oraşului sau a clă-

dirii despre care se vorbeşte. 

Probabil va fi  un fel de turism 

cultural cu iz de afacere. Dar 

aduce avantaje Clujului pentru 

că se păstrează obiecte din ace-

le locuri. Dacă ar fi  mai mulţi 

astfel de investitori Clujul ar 

avea numai de câştigat”, a de-

clarat profesorul de istorie Vla-

dimir Bogosavlievici.

Un adolescent 
de 16 ani din Cluj s-a 
aruncat de la etajul 9
Un adolescent de 16 ani din 
Cluj-Napoca s-a sinucis marţi. 
El s-a aruncat de la etajul 9 
pe casa scării blocului în care 
locuia. Medicii care au venit 
la faţa locului nu au mai pu-
tut face nimic pentru băiat. În 
jurul orei 14.40, Poliţia a fost 
sesizată cu privire la faptul că 
o persoană a căzut de la înăl-
ţime pe plafonul unui imobil 
situat la parterul unui bloc de 
pe strada Calea Florești, din 
Cluj-Napoca, anunţă repre-
zentanţii Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj. 
Conform primelor informaţii, 
un minor de 16 ani, din 
Cluj-Napoca, s-ar fi aruncat 
de la etajul 9 al blocului, de 
pe casa scării, fiind constatat 
decesul acestuia. Poliţiștii 
efectuează cercetarea la faţa 
locului pentru stabilirea cir-
cumstanţelor exacte în care 
s-a produs acest incident.

Bărbat din Cluj, 
dispărut de acasă. 
L-aţi văzut ?

Șoanca Ilie, un bărbat, de 63 
de ani, din Cluj-Napoca, a ple-
cat de acasă în 26 septembrie 
2016 și nu s-a întors până în 
prezent. Semnalmentele sunt 
următoarele : înălţime: 1,75 – 
1,80 m; greutate: 105 kg; păr 
scurt, negru – grizonat; prezin-
tă o aluniţă deasupra sprânce-
nei drepte și are un tatuaj pe 
partea interioară a antebraţu-
lui drept. Îmbrăcăminte: la da-
ta plecării purta un jerseu ne-
gru, pantaloni de stofă negri, 
pantofi  sport de culoare des-
chisă. Persoanele care pot fur-
niza orice informaţii despre 
persoana dispărută, sunt ruga-
te să se adreseze celei mai 
apropiate unităţi de poliţie sau 
să apeleze gratuit numărul u-
nic de urgenţă 112.

Accident mortal. 
Un TIR a intrat 
frontal într-o maşină
Un accident rutier mortal a 
avut loc luni, 26 septembrie, 
în jurul orei 16:20, pe DN1F 
E81, în comuna Sânpaul, în 
afara localităţii, soldat cu de-
cesul unei persoane și avarie-
rea a două autovehicule. 
Conform primelor cercetări, 
un bărbat de 51 de ani din 
Șimleu Silvaniei, în timp ce 
conducea ansamblul de vehi-
cule format din cap tractor și 
semiremorcă, dinspre 
Cluj-Napoca, înspre Zalău, 
într-o curbă deosebit de peri-
culoasă a pătruns pe contra-
sens și a intrat în coliziune 
frontală cu un autovehicul ca-
re circula din sens opus. 
„Pătrunderea pe contrasens 
s-ar fi produs în urma explo-
ziei unei anvelope a autotrac-
torului. Accidentul s-a soldat 
cu decesul conducătorului au-
toturismului, un bărbat, în 
vârstă de 51 de ani, din 
Mediaș, judeţul Sibiu. În cau-
ză se continuă cercetările 
pentru stabilirea împrejurări-
lor exacte în care s-a produs 
coliziunea”, au declarat re-
prezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

locuinţe vândute anul trecut
s-a construit și încă se construiește intens.

De ce strada Bună Ziua 
conduce detaşat în top

Specialiştii în imobiliare spun 

că pe strada Bună Ziua s-a con-

struit foarte mult în ultimii ani 

şi de aceea s-a efectuat un nu-

măr atât de mare de tranzacţii. 

“Strada Bună Ziua este într-o 

zonă în plină dezvoltare. Dacă 

mergem pe strada Bună Ziua 

o să vedem că s-au construit 

multe imobile, cele mai multe 

din Cluj-Napoca. De pe aceas-

tă stradă se livrează cele mai 

multe unităţi locative pentru 

vânzare. De exemplu, acum s-a 

fi nalizat un bloc de peste 385 

de apartamente. Lângă Grand 

Hotel Italia, acum doi ani, era 

un teren viran de 3-4 hectare, 

iar acum sunt 12 blocuri în sta-

diul de fi nalizare. De aceea es-

te posibil ca şi anul viitor stra-

da Bună Ziua să se menţină în 

top”, explică Tudor Marc, con-

silier la agenţia Welt Imobilia-

re din Cluj-Napoca.

Potrivit agenţilor imobili-

ari, nu înseamnă că proprie-

tăţile vândute pe strada Bună 

Ziua sunt cele mai scumpe, 

dar datorită volumului mare 

înmulţit cu metrul pătrat re-

zultă o valoare totală mare.

Ultimii doi ani, foarte 
buni pentru imobiliare

În Cluj-Napoca domeniul 

imobiliarelor merge foarte bine, 

se construieşte şi se vinde foar-

te mult. Specialiştii în domeniu 

spun că este posibil ca zona Bu-

nă Ziua să se menţină în top şi 

anul viitor. De asemenea, zona 

Iulius Mall va intra în clasamen-

tul cu cele mai multe tranzacţii 

datorită numărului mare de con-

strucţii care se fac acum.

În apartamentul fostului pictor Dacian Morar a păstrat unele tablouri ale artistului

1. Bună Ziua: 235

2. Oașului: 225

3. Constantin Brâncuși: 121

4. Dunării: 120

5. Eugen Ionesco: 118

6. Sobarilor: 109

7. Dorobanţilor: 107

8. Mehedinţi: 105

9. 21 Decembrie 1989: 102

10. Calea Turzii: 92

Străzile cu cele mai 
multe tranzacții

1. Bună Ziua: 13.840.855 euro

2. Dorobanților: 8.891.914 euro

3. Calea Turzii: 8.695.179 euro

4. 21 Decembrie 1989: 8.132.678 euro

5. Eugen Ionesco: 7.877.051 euro

6. Oașului: 7.775.791 euro

7. Dunării: 5.749.562 euro

8. Sobarilor: 5.428.507 euro

9. Aurel Vlaicu: 5.287.546 euro

10. Henri Barbusse: 4.810.367 euro

Străzile cu cele mai valoroase tranzacții:
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Adrian Gurzău a fost can-

didatul PMP la Primăria 

Cluj-Napoca, la alegerile 

locale din iunie. El a fost 

lansat atunci chiar de 

preşedintele Traian 

Băsescu, care l-a atacat 

dur pe contracandidatul 

său, Emil Boc.

Fostul preşedinte spunea, 

la momentul lansării, că Clu-

jul are poate nevoie de tine-

reţe şi fantezie, iar Emil Boc 

ar trebui să “stea un mandat”.

“Clujul are poate nevoie de 

mai multă fantezie, are nevo-

ie de tinereţe, are nevoie şi de 

alte atracţii decât cele pe ca-

re le-a creat primarul Boc. 

Sunt convins că Adrian Gur-

zău (n.red- candidatul PMP 

Cluj la Primăria Cluj-Napoca) 

va putea să dea o probă de ce 

înseamnă să fi i un primar foar-

te bun şi acesta este mesajul 

pe care eu îl transmit şi pu-

blic prietenului meu Emil Boc: 

hai să stăm amândoi un man-

dat”, a spus atunci Băsescu.

Adrian Gurzău are 40 de ani, 

iar CV-ul lui – cel cunoscut pu-

blicului larg – arăta de-a lun-

gul timpului că a fost director 

la o regie (bănoasă) a statului 

RAAPPS, consilier local şi par-

lamentar. Nu are nimic în de-

claraţia de avere, dar conduce 

un bolid de lux, iar în trecut 

deţinea 95% dintr-o fi rmă bo-

tezată sugestiv „Taina”.

Candidatul PMP la Primăria 
Cluj-Napoca, lansat de BăsescuPotrivit declaraţiei de 

avere a deputatulu, posta-

tă pe site-ul Camerei 

Deputaţilor, Gurzău a 

încasat suma de 55.367 de 

lei dividende de la socie-

tatea comercială 

WorldWide Solution 

Center SRL, unde este 

asociat cu 50%. Firma are 

doi asociaţi şi un admi-

nistrator.

Firma a fost înfi inţată în 

2014, având ca obiect de ac-

tivitate de servicii de call-cen-

ter, fără niciun angajat.

Firma a avut în 2014 o ci-

fră de afaceri de 24.000 lei, 

iar în 2015 -99.831 lei. Profi -

tul a fost în 2014 -23.116 lei, 

iar în 2015- 95.911 lei. 88.000 

lei, respectiv 104.934 lei au 

reprezentat însă “casa şi con-

turile în bănci”. Bilanţul de-

pus la Ministerul Finanţelor 

arată astfel sume foarte ma-

ri, la indicatorul „casa şi con-

turi în bănci”, care depăşeşsc 

valoarea cifrei de afaceri. So-

cietatea este o microintreprin-

dere care plăteşte impozit 3% 

pe cifra de afaceri, iar profi -

tul repartizat în fi ecare an de-

monstrează că societatea nu 

a avut niciun fel de cheltuieli, 

întreaga cifră de afaceri trans-

formându-se în 2014 şi 2015 

în profi t raportat. De altfel, 

este greu de explicat cum ar 

putea să desfăşoare activităţi 

de call-center o fi rmă care nu 

a avut niciun angajat.

În paralel soţia sa, Cecilia 

Gurzău (Petrovan) a înfi inţat 

un SRL cu un nume foarte 

asemănător cu al societăţii de 

la care Gurzău a încasat divi-

dende (la care există un sin-

gur asociat şi un singur admi-

nistrator), noua companie 

WSC SRL –D fi ind o clonă cu 

acelaşi obiect de activitate în-

să cu cifre de afaceri substan-

ţial mai mari.

Firma acesteia, WSC Invest 

SRL-D a avut în 2014 o cifră 

de afaceri de 167.038 lei, iar 

în 2015 -526.077 lei, cu opt an-

gajaţi, respectiv patru anga-

jaţi. Profi tul net a fost în 2014 

de 94.402 lei, iar în 2015 de 

7.566 lei. „Casa şi conturile” 

au reprezentat 17.091 lei în 

2014, iar în 2015 – 288.468 lei.

De asemenea, potrivit do-

cumentului de avere, deputa-

tul clujean al PMP a primit la 

botezul copilului său, drept 

cadou, suma de 23.500 de eu-

ro.

La capitolul venituri, Adri-

an Gurzău mai scrie că a în-

casat un venit anual de 58.983 

de lei de la Camera Deputaţi-

lor.

Gurzău, deputatul „sărac”

Procurorii DNA au cerut 

ieri Camerei Deputaţilor 

încuviinţarea reţinerii şi 

a arestării preventive a 

deputatului PMP Adrian 

Gurzău, acesta fiind 

acuzat de trafic de influ-

enţă în dosarul în care a 

fost reţinută Angela 

Toncescu, fost preşedin-

te al Consiliului de 

Administraţie al S.C 

Carpatica Asig.

În perioada 8 aprilie 2015 

– 1 noiembrie 2015, Angela 

Toncescu, membru şi înce-

pând cu data de 2 iulie 2015, 

preşedinte al Consiliului de 

Administraţie al SC Carpatica 

Asig SA, i-a promis lui Adri-

an Gurzău, deputat în Parla-

mentul României şi adminis-

trator în fapt al unei fi rme, ca-

re a şi acceptat promisiunea, 

întocmirea unui contract de 

prestări servicii între fi rma re-

spectivă, în calitate de presta-

tor şi SC Carpatica Asig SA, 

în calitate de benefi ciar.

Contractul a fost înche-

iat la data de 2 noiembrie 

2015 iar obiectul acestuia îl 

constituia "furnizarea, de 

către firma controlată de de-

putat, a unor servicii speci-

alizate de ”relaţii clienţi, in-

fo-line, contact center vân-

zare şi marketing”, pe o du-

rată minimă de 5 ani, valoa-

rea totală fiind de 270.000 

de euro.

De asemenea, parlamen-

tarul este acuzat că "preva-

lându-se de calitatea de dem-

nitar şi de membru al Co-

misiei de cercetare a abuzu-

rilor, corupţiei şi pentru pe-

tiţii din Camera Deputaţilor, 

şi-a traficat influenţa asu-

pra unor membri din con-

ducerea ASF, astfel încât 

membrii Consiliului ASF să 

aprobe prelungirea perioa-

dei de redresare pe bază de 

plan a SC Carpatica Asig SA, 

deşi prin adresa Direcţiei de 

supraveghere şi control – 

Sectorul asigurări-reasigu-

rări din 14.07.2015, se pro-

pusese Consiliului ASF con-

statarea stării de insolven-

ţă a SC Carpatica Asig SA".

Adrian Gurzău este un 

apropiat al actualului pri-

mar Emil Boc şi provine din 

fostul PDL. La 1 septembrie 

2004, după alegerea lui Emil 

Boc în funcţia de primar şi 

demisia sa din parlament, a 

obţinut locul de deputat al 

acestuia

Dan Hosu, administrator 

al unei firme, este acuzat de 

trafic de influenţă, instiga-

re la acces ilegal la un sis-

tem informatic, instigare la 

folosirea de informaţii ce nu 

sunt destinate publicităţii şi 

dare de mită.

Angela Toncescu, fost pre-

şedinte al Consiliului de Ad-

ministraţie al S.C Carpatica 

Asig S.A. Sibiu şi fost pre-

şedinte al Comisiei de Su-

praveghere a Asigurărilor, a 

fost reţinută pentru cumpă-

rare de influenţă iar Ion – 

Sorin Tatu, administrator al 

unei firme, pentru trafic de 

influenţă.

În aceeaşi cauză este cer-

cetat sub control judiciar şi 

Marian Cătălin Cataramă, 

şeful Serviciului de comba-

tere a traficului cu migranţi 

din cadrul Poliţiei Române, 

acuzat de acces ilegal la un 

sistem informatic, fals in-

formatic, folosirea de infor-

maţii ce nu sunt destinate 

publicităţii ori permiterea 

accesului unor persoane ne-

autorizate la aceste infor-

maţii şi luare de mită.

Potrivit DNA, începând 

cu luna martie a anului 2015, 

Angela Toncescu, membru 

în Consiliul de Administra-

ţie al S.C Carpatica Asig S.A 

ar fi făcut demersuri pentru 

a fi numită în funcţia de pre-

şedinte al consiliului şi pen-

tru a ASF să nu adopte de-

cizii nefavorabile firmei.

Cine este Adrian Gurzău, unul dintre cei 
mai leneşi şi „săraci” deputaţi clujeni
Adrian Gurzău nu are nimic în declaraţia de avere, dar conduce un bolid de lux.
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La începutul anului, 

Elena Udrea l-a botezat 

pe cel de-al doilea copil 

al lui Adrian Gurzău, iar 

la botez au fost prezenţi 

şi fostul preşedinte 

Traian Băsescu împreu-

nă cu soţia sa, Maria 

Băsescu.

Traian Băsescu a partici-

pat, în calitate de invitat, 

alături de soţia sa, Maria 

Băsescu.

"Eu l-am botezat şi pe 

George, fratele lui Tudor 

Adrian, şi le spuneam pă-

rinţilor că ar trebui să mai 

facă, pentru că încă nu am 

învăţat toţi paşii, ne-am cam 

încurcat, e adevărat, pentru 

că şi Tudor ne-a pus pe jar, 

că a plâns puţin. A ieşit un 

botez frumos şi acum este 

un copil deja creştinat şi 

sunt convinsă că va fi un 

copil fericit, cu credinţă în 

Dumnezeu şi că părinţii vor 

avea grijă să aibă o viaţă 

cât se poate de liniştită şi 

cu toate dorinţele lui împli-

nite", a declarat atunci 

Udrea.

Ea a mai spus că le do-

reşte fericire tuturor celor 

care au participat la botez. 

"Îi dorim fericire şi lui şi 

frăţiorului şi finilor, părin-

ţilor şi bunicilor şi domnu-

lui preşedinte, doamnei Ma-

ria, care a fost aici, şi tutu-

ror celor care au fost alături 

de noi", a completat Elena 

Udrea, care i-a dăruit copi-

lului botezat hăinuţe şi ju-

cării.

Botezul a avut loc la Bi-

serica Ortodoxă Sfântul Du-

mitru din localitatea Flo-

reşti, în vecinătatea muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Elena Udrea a năşit copilul lui Gurzău
Deputatul PMP, Adrian 

Gurzău, a lansat un atac la 

adresa președintelui interi-

mar al partidului, Robert 

Turcescu, după ce acesta 

din urmă a criticat scorul 

codaș obținut de fi nul 

Elenei Udrea, Adrian 

Gurzău. 

“Zilele acestea am văzut tot 

felul de informații în presă cum 

că aș fi  fost demis și aș dori să 

infi rm ferm aceste intoxicări…

Pentru că domnul Robert Tur-

cescu (abia intrat în partid) își 

permite să își dea cu părerea 

despre Organizația PMP Cluj, 

aș dori să îl întreb ce îl califi că 

să comenteze scorul de la Cluj 

când dânsul, ca și candidat, a 

scos un scor mai prost decât 

partidul la Consiliul General al 

Capitalei și jumătate din scorul 

obținut de Elena Udrea la 

București? Și aceasta, în condițiile 

în care Capitala avea un primar 

suspendat din funcție (nu pe 

Emil Boc!!!) și nu are minorita-

te maghiară…”, s-a exprimat 

atunci Adrian Gurzău pe pagi-

na sa de Facebook.

În continuare, acesta a vor-

bit despre relația sa cu Elena 

Udrea, lăsând de înțeles că Tur-

cescu ar fi  acceptat bani de la 

fostul ministru al Turismului și 

de la fostul ei soț, Dorin Cocoș. 

Totodată, Gurzău îi amintea lui 

Turcescu că nu va mai avea mult 

timp de glorie prin sintagma su-

gestivă: „tic tac, tic tac”.

„Văd că își exprimă părerea 

și despre relația mea de familie 

cu Elena Udrea, de aceea îi răs-

pund ferm:

Da ,sunt fi nul Elenei Udrea 

și sunt mândru de acest fapt, 

dar pot spune oricând că NU 

am luat niciodată bani de la Ele-

na Udrea sau de la Dorin Cocoș. 

Domnule Turcescu, oare dvs. 

puteți să spuneți același lucru? 

Vorba aceea, tic tac, tic tac…” 

a încheiat acesta.

Nu acceptă criticile

Fostul democrat-liberal, 

înscris acum în PMP şi 

preşedinte al Partidului 

înfiinţat de Traian 

Băsescu, foarte vocal 

susţinător al Elenei 

Udrea, Adrian Gurzău 

este unul dintre cei mai 

longevivi deputaţi, cu 

două mandate şi un 

sfert.

El a intrat în Parlament 

în 2004, pe locul eliberat de 

Emil Boc, devenit primar al 

Clujului.

De atunci, Gurzău nu s-a 

remarcat prin nimic, poate 

doar prin foarte multele cu-

vinte înşirate pe nenumăra-

te comunicate de presă şi 

declaraţii politice.

Campion la vorbit!

De-a lungul carierei sale 

de deputat, parlamentarul 

clujean s-a remarcat prin 

faptul că formulează foarte 

plastic multe interpelări, pu-

ne multe întrebări şi susţi-

ne multe declaraţii politice. 

În interpelări şi declaraţii 

politice, Gurzău cerea, de 

cele mai multe ori, demisia 

premierului sau a unui mi-

nistru. Asta nu înseamnă că 

a şi obţinut-o vreodată.

La capitolul iniţiative le-

gislative, Gurzău stă mai 

prost decât colegii săi, aşa 

cum Monitorul a arătat în re-

petate rânduri.

Gafă monumentală 
în „marţea neagră”

În urmă cu câţiva ani, în 

ceea ce s-a numit „marţea 

neagră“ din Parlament, Adri-

an Gurzău a votat, din gre-

şeală – spune el -, unul din 

proiectele care le oferea par-

lamentarilor superimunitat. 

Gurzău a susţinut atunci că 

a votat împotriva proiectu-

lui care le oferea superimu-

nitate aleşilor şi că, dintr-o 

eroare tehnică, votul său ar 

fi apărut în favoarea proiec-

tului legislativ.

La scurt timp, Gurzău a 

decis să o urmeze pe Elena 

Udrea, a plecat din PDL şi 

s-a înscris în PMP, susţi-

nând-o pe aceasta la preşe-

dinţia României.

Veşnic preocupat 
de preţul gazelor

De asemenea, în manda-

tul său din perioada în ca-

re PDL era la putere, Gur-

zău s-a remarcat şi prin ob-

sesia sa pentru problema ga-

zelor.

Deputatul cerea în inter-

venţiile sale, de mai multe 

ori, explicaţii ANRE şi Mi-

nisterului Economiei, în pri-

vinţa costului gazelor şi fac-

turilor.

În primul mandat, când 

a fost deputat doar câteva 

luni (a fost validat în 1 sep-

tembrie 2004, în locul lui 

Emil Boc, ales în iunie pri-

mar al Clujului), nu a avut 

nicio iniţiativă legislativă, 

potrivit site-ului Camerei 

Deputaţilor.

Tot în primul mandat a 

avut patru intepelări, patru 

declaraţii, a luat cuvântul 

de şapte ori şi a semnat o 

moţiune.

Adrian Gurzău, deputat de carieră
Adrian Gurzău a avut o activitate îndelungată în Parlament, în care nu s-a remarcat prin mare lucru.

Parlamentarii clujeni – cei care au putut fi  contactaţi susţin 
că nu vor impiedica actul justiţiei.

„Voi vota pentru ca justiţia să își facă treaba”, a declarat de-
putatul PSD de Cluj, Cornel Itu.

„Voi vota pentru încuviinţare, ca întotdeauna și la vedere, 
pentru a nu exista interpretări”, a declarat deputatul PNL 
Adrian Oros.

„Voi vota la fel ca până acum, PNL a fost mereu pentru a fi  
aprobate cererile justiţiei, iar pentru a nu apărea interpre-
tări, va fi  un vot la vedere”, a declarat deputatul Elena 
Reuer.

„Voi vota ca întotdeauna, pentru actul justiţiei. Niciodată nu 
m-am opus cercetării, am declarat întotdeauna acest 
lucru”,a spus Mircea Irimie, deputat ALDE.

„PNL a votat mereu pentru mersul justiţiei, nu m-am nicio-
dată înfăpturii actului justiţiei”, a spus și deputatul PNL 
Radu Zlati.

Cum vor vota parlamentarii clujeni 
la ridicarea imunității

Adrian Gurzău a fost un susținător al Elenei Udrea

RADU ZLATI | deputat PNL

 „PNL a votat mereu pentru mersul justiţiei, 
nu m-am niciodată înfăpturii actului justiţiei.“



6 ADMINISTRAȚIE 

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONCURS

30 septembrie

Câţiva zeci de angajaţi ai 

Companiei Naţionale 

Poşta Română au ieşit ieri 

în stradă la Cluj-Napoca 

pentru a protesta faţă de 

salariile foarte mici pe 

care le au.

Ei spun că, deşi au existat 

negocieri şi discuţii cu privi-

re la îmbunătăţirea condiţii-

lor lor de muncă, măsurile au 

întârziat să apară. Oamenii 

au oprit lucrul pentru o peri-

oadă scurtă şi s-au adunat în 

faţa ofi ciului poştal de lângă 

Gara din Cluj-Napoca, care 

este unul dintre cele mai im-

portante din judeţ.

„Marea nemulţumire a 

noastră este majorarea salari-

ală în sumă de 200 de lei, pe 

care nu am primit-o, şi con-

diţiile de muncă şi neatenţia 

conducerii companiei şi a mi-

nisterului asupra acestei com-

panii. Astăzi am hotărât, cu 

câteva subunităţi din judeţul 

Cluj, să oprim activitatea, să 

tragem un ultim semn de alar-

mă conducerii companiei şi 

ministerului că salariaţii din 

Compania Naţională Poşta Ro-

mână au ajuns la capătul răb-

dării, nemaiputând continua 

aşa activitatea la salariile pe 

care le au. Adică marea ma-

joritate au salariul minim pe 

economie sau apropiat de el”, 

a declarat reprezentantul poş-

taşilor, Carol Sinka.

El a explicat că un factor 

poştal care are 27 de ani de 

muncă în cadrul companiei 

are un salariu net de 1.430 de 

lei, iar un factor poştal debu-

tant ia un salariu 850 de lei. 

Sinka a precizat că această si-

tuaţie duce la o serie de ur-

mări care are efecte negative 

asupra muncii angajaţilor.

„Deci nu se mai poate aşa. 

Avem o fl uctuaţie de perso-

nal foarte mare. Am făcut ne-

numărate concursuri la nive-

lul judeţului Cluj. Nu rămân 

oamenii, pleacă din cauza 

condiţiilor şi a salariilor”, a 

spus Sinka.

Liderul de sindicat a expli-

cat şi care sunt nemulţumiri-

le legate de condiţiile de mun-

că. El a spus că tehnica de 

calcul nu a fost schimbată de 

15 ani, iar cele mai multe ofi -

cii nu au fost reparate, igieni-

zate sau zugrăvite de peste 20 

de ani. De asemenea, poşta-

şii nici nu îndrăznesc, în a-

ceste condiţii, să spere la pri-

mirea unor scutere sau bici-

clete, aşa cum au poştaşii din 

alte ţări.

„În Ungaria şi Germania 

poştaşii au scutere sau bici-

clete. La noi, echipament de 

protecţie nu s-a primit de ani 

de zile, marea majoritate a 

factorilor poştaşi au proble-

me cu spatele, cu genunchii, 

dar şi cu plămânii, din cauză 

că au foarte mult de cărat, 

chiar şi 30 de kilograme oda-

tă, şi ies în stradă pe ploaie 

sau caniculă”, a spus Sinka.

Potrivit acestuia, dacă nu 

vor fi  rezolvate revendicările 

poştaşilor, aceştia vor declan-

şa „oprirea lucrului la nivel 

naţional pe perioadă nedeter-

minată”.

Revendicările membrilor 

Sindicatul Lucrătorilor Poştali 

din România vizează majora-

rea cu 200 lei, în sumă fi xă, 

a salariilor, precum şi îmbu-

nătăţirea condiţiilor de mun-

că, dar şi obligarea conduce-

rii Companiei Naţionale Poş-

ta Română, de către acţiona-

rul majoritar – Ministerul Co-

municaţiilor şi pentru Socie-

tatea Informaţională – de a 

creşte veniturile companiei.

După funcţionarii publici şi poştaşii 
clujeni cer majorarea salariilor

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

La fi ecare ciclu electoral, 

candidaţii pentru şefi a 

Consiliului Judeţean Cluj 

se întrec să anunţe investi-

ţii care mai de care mai 

fanteziste sau reîncălzesc 

proiecte promise de prede-

cesorii lor. La Cluj, institu-

ţia are deja o tradiţie în a 

nu fi naliza niciun proiect 

prioritar pentru judeţ.

Proiecte importante pentru 

judeţ anunţate cu surle şi trâm-

biţe zac în sertare de ani de zi-

le fără ca cineva să ia atitudine.

Consilierii judeţeni sunt che-

maţi astăzi să voteze contracta-

rea unui credit în valoare de 50 

de milioane de euro, bani care vor 

merge, în marea majoritate, pe re-

abilitarea drumurilor. Din proiec-

tul de hotărâre afl ăm de ce nu a-

re judeţul bani pentru moderni-

zarea drumurilor şi de ce trebuie 

să se împrumute:

„În perioada 2013 şi până în 

prezent au fost aprobaţi prin ho-

tărâri ale Consiliului Judeţean Cluj 

indicatorii tehnico – economici 

pentru investiţii care necesită fi -

nanţare din bugetul judeţului, di-

ferenţa de alocat fi ind în sumă de 

30 milioane de euro. În ceea ce 

priveşte proiectului Sistem de Ma-

nagement Integrat al Deşeurilor 

în judeţul Cluj şi a cheltuielilor le-

gate de proiect au fost aprobate 

sumele care vor fi  asigurate din 

bugetul Judeţului Cluj. În urmă-

torii 3 ani, suma de 53.839.420 

lei (12 milioane de euro) va fi  alo-

cată din bugetul propriu pentru 

acest proiect, după cum urmea-

ză: cofi nanţare 2% din valoarea 

fi nanţării nerambursabile– 2,4 mi-

lioane de lei, cheltuieli neeligibi-

le – 51,5 milioane lei. De aseme-

nea, judeţul Cluj intenţionează să 

implementeze o serie de alte pro-

iecte. Aşadar, din bugetul propriu 

al judeţului Cluj pentru următo-

rii ani vor trebui alocate sume 

pentru o serie de investiţii deja 

aprobate, pentru continuarea pro-

iectelor de investiţii afl ate în de-

rulare, precum şi asigurarea su-

melor necesare implementării pro-

iectelor cu fi nanţare nerambursa-

bilă”, se arată în proiectul de ho-

tărâre.

Cu alte cuvinte, Consiliul Ju-

deţean nu are bani de drumuri 

pentru că trebuie să acopere dez-
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Promisiuni neono
Consiliul Judeţean are o listă de investiţii de care nici nu s-a

Pe zeci de tronsoane vor începe lucrările de reabilitare

MAJORĂRI

200
de lei este suma 
pe care poștașii 
o vor în plus 
la salariu
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Anunţ începere proiect

HINT „Hiperuricemia induce INfl amaţie: Ţintirea rolului central al acidului uric în bolile 
reumatologice şi cardiovasculare“

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca, România, 
Str. Victor Babeș, Nr. 8, Cod 400023, în calitate de benefi ciar, anunţă începerea proiectului 
cu titlul: HINT „Hiperuricemia induce INfl amaţie: Ţintirea rolului central al acidului uric în bolile 
reumatologice şi cardiovasculare“ aprobat spre fi nanţare în cadrul Programului Operaţional 
Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor; Acţiunea 1.1.4 Atragerea 
de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD.

REZUMAT: Bolile cardiovasculare și artrita gutoasă constituie probleme de sănătate în creștere 
în România și pe glob. Este cunoscut faptul că acidul uric exercită efecte infl amatorii de durată, 
însă mecanismul exact de acţiune și durata impactului epigenetic nu au fost încă elucidate.

Scopul proiectului este inţelegerea factorilor genetici și epigenetici de susceptibilitate 
pentru statusul hiperinfl amator în vederea realizării de intervenţii terapeutice personalizate 
în bolile reumatologice și cardiovasculare asociate cu hiperuricemia.

REZULTATE PREVĂZUTE:
• Noi terapii ale infl amaţiei din bolile reumatologice și cardiovasculare;
• Noi măsuri profi lactice în patologiile menţionate, prin blocarea mecanismelor 

moleculare ale infl amaţiei cronice subclinice („low-grade chronic infl ammation”);
• Diagnostic mai rapid și mai specifi c – rezultatele proiectului vor aduce date legate de 

profi lul epigenetic specifi c și profi lul citokinic care vor permite elaborarea de noi teste diagnostice;
• Terapie individualizată profi lactică și terapeutică;
• Echipamente noi pentru analize genetice funcţionale și cercetare epigenetică;
• Resurse umane cu formare excepţională și expertiză în cercetare în domeniul 

imunologiei și epigeneticii (doctoranzi, postdoctoranzi, cercetători);
• Cunoștinţe și experienţă pentru dezvoltarea unor noi proiecte de cercetare.

VALOARE TOTALĂ A FINANŢĂRII: 9.352.330 lei din care asistenţa fi nanciară nerambursabilă 
8.617.499,04 lei

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: 01.09.2016- 31.08.2020

LOC DE IMPLEMENTARE: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”- 
Disciplina Genetică Medicală, Loc. Cluj-Napoca; str. Louis Pasteur, Nr. 6

Proiect co-fi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de contact: Radu Anghel Popp, e-mail:contact.hint2016@gmail.com, tel: 0750774406

Comunicat de presă  

strul şi incompetenţa de la Cen-

rul de Deşeuri şi trebuie să mi-

meze măcar că se preocupă de fi -

nalizarea unor proiecte anunţate 

n mandatele anterioare. Cu toa-

e acestea, conducerea forului ju-

deţean nu se sfi eşte să anunţe noi 

i noi proiecte. Doar e an electo-

al, nu?

ista proiectelor ratate. 
Moştenire grea

În mandatele foştilor preşe-

dinţi al CJ Cluj Horea Uiorea-

nu, Vakar Istvan, Mihai Seple-

can şi Marius Mânzat, le-au fost 

promise clujenilor zeci de pro-

iecte care nu au văzut deloc lu-

mina. Printre acestea se numă-

ră construirea unui centru de 

colectare a produselor agricole, 

legume şi fructe la Câmpia-Tur-

zii, un abator în Iclod, constru-

irea unui centru de recuperare 

şi reabilitare pentru copilul cu 

handicap în Huedin, extinderea 

parcului industrial Tetarom III, 

un internat şi cantină cu bucă-

tărie la Liceul Tehnologic Spe-

cial pentru Defi cienţi de Auz 

sau lucrări de reparaţii la Spi-

talul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj-Napoca.

Sunt proiecte vechi şi de trei 

ani, a căror valoare a crescut ex-

ponenţial faţă de perioada când 

au fost aprobate.

Sunt şi proiecte unde Consi-

liul Judeţean a alocat bani grei 

dar proiectele au fost puse pe 

butuci. Pe lângă Centrul de De-

şeuri, un alt proiect ratat este 

parcul industrial Tetarom IV, un-

de consilierii au decis renunţa-

rea la fi nanţarea europeană şi 

continuarea proiectului din ba-

nii Consiliului Judeţean. Jude-

ţul Cluj a cheltuit până în acest 

moment cu proiectul Tetarom IV 

1,5 milioane de euro. Dacă va 

dori să îl fi nalizeze vreodată, in-

stituţia va trebuie să scoată din 

buget 8 milioane de euro.

Pe ce se duc 50 de milioane 
de euro. Lista drumurilor

Consilierii judeţeni vor decid e 

astăzi dacă vor contracta un îm-

prumut pe termen lung în va-

loare de 225.000.000 lei (50 de 

milioane de euro) pentru mo-

dernizarea şi reabilitarea unor 

drumuri judeţene.

Alin Tişe justifi că acest îm-

prumut prin faptul că „există 

tronsoane de drumuri care prin 

modernizarea lor vor asigura 

legătura între două drumuri na-

ţionale, sunt drumuri cu o cir-

culaţie intensă, care traversea-

ză mai multe localităţi din ju-

deţ, sunt drumuri care asigură 

accesul spre obiective şi zone 

turistice importante din judeţ”.

Potrivit proiectului de hotă-

râre, rambursarea banilor se va 

face în maxim 12 ani.

„Va consacra echitatea între 

generaţii, respectiv principiul con-

form căruia «cei care benefi ciază 

de un proiect trebuie să plăteas-

că pentru el». În urma contractă-

rii împrumutului, serviciul dato-

riei publice locale totale este esti-

mat, pentru perioada 2016 – 2028, 

la un nivel care variază între 3,91% 

şi 20,60% din veniturile proprii, 

având un nivel maxim de 20,60% 

în anul 2020, situându-se astfel 

mult sub valoarea maximă per-

misă a gradului de îndatorare de 

30%”, se arată în proiect.

Ideea accesării unui credit 

pentru reabilitarea drumurilor 

judeţene nu este nouă, fostul 

preşedinte al CJ Cluj Mihai Se-

plecan arătându-şi disponibili-

tatea accesării unui credit în va-

loare de 120 de milioane de eu-

ro pentru asfaltarea tuturor dru-

murilor din judeţul Cluj. În 2005, 

fostul preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj, Marius Nicoară, 

a accesat un credit în valoare 

de 55,5 milioane de lei pentru 

reparaţia drumurilor judeţene. 

Creditul a fost luat pentru o pe-

rioadă de 10 ani.

Clujul are Master Plan 
pentru drumurile 
judeţene

În 2015, consilierii judeţeni 

au votat master planul privind 

strategia de dezvoltare a dru-

murilor judeţene în perioada 

2015-2020. În master planul 

de reabilitare a drumurilor ju-

deţene se prevede turnarea de 

covoare asfaltice pe 509,69 ki-

lometri, investiţii pe 189,947 

kilometri, straturi stabilizate 

cu ciment pe 154,36 kilome-

tri, tratamente bituminoase pe 

157,10 kilometri şi pietruiri 

drumuri de pământ pe 58,08 

kilometri.

orate şi drumuri pe datorie
a atins, dar va lua credit de 50 de milioane de euro pentru alte proiecte.

ALIN TIŞE | președintele Consiliului Judeţean Cluj

 „Nu există altă variantă decât surse alternative 
pentru a putea să reabilităm kilometrii de drumuri 
pe care îi aşteaptă oamenii, iar eu îmi doresc ca 
acest mandat să fi e un mandat şi al drumurilor 
judeţene în care să ne ocupăm mai mult de drumuri 
decât în celelalte mandate. Niciodată drumurile 
noastre nu au ajuns să fi e la un anumit nivel pentru 
că prea puţini bani au fost alocaţi, tot timpul 
găsindu-se alte priorităţi.“

DJ108C DN1 – Mănăstireni

DJ107P Gilău (DN1) – Someșu Rece – Mărișel – DN1R

DJ107M Luna de Sus – Băișoara – Buru – lim. jud. Alba

DJ103G DN75 – Cheile Turzii

DJ103G lim. jud. Alba – Moldovenești – Săndulești – Ceanu 
Mic – Aiton

DJ103M Vâlcele – Rediu – Aiton

DJ109A Chinteni – Vutureni -

Recea Cristur – Dealu Jurcii

DJ161A Apahida – Cojocna

DJ150 Viișoara – Ceanu Mare -Frata – Mociu

DJ161 Fundătura (DN1C) – Dăbâca – Panticeu – Sărata

DJ109C Gherla – Ţaga – Cămăraș

DJ109 Răscruci – Borșa – Așchileu – lim.jud.Sălaj

DJ103J Săcuieu-Vlădeasa

DJ107L Petrești-Lita

DJ107R Muntele Băișorii – Muntele Mare

DJ109D Sic – Visa – Coasta – DN1

Acestea sunt drumurile care urmează 
să fie reabilitate şi modernizate din credit:
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Opera din Cluj deschide 

noua stagiune cu o punere 

în scenă a operei “Traviata” 

de Verdi semnată de regi-

zoarea franceză Nadine 

Duffaut, care a transpus 

celebra poveste de iubire în 

vremea celui de-al doilea 

Război Mondial.

Premiera absolută a operei 

a avut loc la doar cinci ani du-

pă lansarea volumului lui Ale-

xandre Dumas-fi ul, „Dama cu 

camelii”, în primăvara anului 

1853, la Teatro din Fenice.

Personajul principal al ope-

rei, precum şi cel al cărţii, este 

inspirat de Rose Alphonsine 

Plessis, o tânără care a fugit de 

acasă la 13 ani şi odată ajunsă 

la Paris devine curtezană. În 

câţiva ani devine foarte cunos-

cută şi una dintre fi gurile nelip-

site ale adunărilor de tineri ca-

re petrec. În această perioadă îl 

cunoaşte pe Alexandre Dumas 

fi ul, care s-a îndrăgostit de ea. 

Legătura lor a continuat chiar 

şi după căsătoria ei, până la pre-

matura ei moarte, în urma unei 

tuberculoze, la doar 22 ani. Si-

criul ei, acoperit cu o mulţime 

de camelii, fl oarea ei preferată, 

a fost depus în cimitirul Mont-

martre. În anul 1848, Alexandre 

Dumas fi ul a publicat romanul 

"Dama cu camelii", roman pu-

ternic autobiografi c, care a ser-

vit apoi ca sursă de inspiraţie 

pentru libretul operei lui Giu-

seppe Verdi, La Traviata.

Varianta care va fi  pusă în 

scenă la Cluj respectă cu stric-

teţe libretul şi opera lui Verdi, 

însă este transpusă în anul 1945.

„Nu am transpus acţiunea 

în 1945, pur şi simplu pentru 

că nu aveam altă soluţie, ci pen-

tru că o producţie emblematică 

a fost cea a lui Zefi relli, care a 

fost cea clasică, de secol XIX, 

iar mai mult de atât nu se poa-

te face. Dacă faci altceva eşti 

sub Zefi relli. Am considerat că 

mă pot opri la anul 1945 pen-

tru că până în acel moment exis-

ta o estetică muzicală, se com-

punea ca şi pe vremea lui Ver-

di. De aceea nu am mers până 

în prezent, pentru că acum es-

te altă situaţie”, a declarat regi-

zoarea Nadine Duffaut, ieri, la 

conferinţa de presă pentru pre-

zentarea premierei.

Premiera va avea loc sâmbă-

tă, 2 octombrie, din distribuţie 

făcând parte Diana Ţugui (Vio-

letta), Cosmin Ifrim (Alfredo 

Germont), Florin Estefan (Gior-

gio Germond) şi Viktoria Cor-

moş, alături de alţi interpreţi ai 

operei clujene, care vor fi  acom-

paniaţi de Orchestra, Corul şi 

Ansamblul de balet. Dirijor al 

acestui spectacol de operă va fi  

Gabriel Bebeşelea.

Traviata, în deschiderea 
stagiunii Operei

Solistul Modern Talking, 

Thomas Anders, spune că a 

fost impresionat de impac-

tul muzicii trupei în Estul 

Europei înainte de 1989, 

spunând că, ulterior căderii 

comunismului, mulţi fani 

i-au transmis să le-a schim-

bat viaţa.

Thomas Anders a declarat, 

ieri, la Cluj-Napoca, într-o con-

ferinţă de presă, că a avut no-

roc pentru această o şansă a 

istoriei care i-a fost oferită, re-

spectiv aceea de a cânta pen-

tru oameni.

„Pe atunci (înainte de 1989 

– n.r.), nu ştiam ce impact a-

re muzica noastră, eram fai-

moşi, vindeam multe discuri. 

Dar, în urmă cu 15 ani, când 

am început să concertăm în 

Estul Europei, când s-a des-

chis piaţa, au venit oameni 

să-mi spună «mi-aţi schim-

bat viaţa, cu muzica voastră 

am început o nouă viaţă». Nu 

am ştiut că i-am atins atât de 

tare pe spectatori, a fost pu-

ternică muzica noastră pen-

tru ei. Chiar dacă acum îm-

bătrânesc, mă scufund în acel 

sentiment despre ce lucruri 

pozitive am putut face pen-

tru oameni, despre ce a fă-

cut muzica noastră pentru ei, 

a fost neaşteptat. Am avut 

noroc pentru această o şan-

să a istoriei, să pot cânta pen-

tru oameni, şi am amintiri 

plăcute despre aceasta”, a 

spus Anders.

El a vorbit şi despre con-

certul din Cluj. “Nu pregă-

tesc pentru fiecare oraş un-

de merg alt show, am aproa-

pe 70 de concerte pe an, ar 

fi imposibil să pregătesc câ-

te un show diferit pentru fi-

ecare oraş. Schimb concer-

tele odată la 2-3 ani. Câte-

odată, adaug cântece noi 

sau las anumite piese pe di-

nafară. Îţi ia câteva săptă-

mâni să mă pregătesc pen-

tru un concert. Trebuie să 

fac o documentare cu fanii 

în legătură cu piesele, repe-

tiţii, să căutăm video-urile 

care vor fi inserate etc. Îna-

intea fiecărui concert fac o 

documentare ce piesă a avut 

succes în ţara respectivă ca 

să ştiu ce să cânt, dar ştiu 

sigur că cele mai populare 

piese sunt «You’re My Heart, 

You’re My Soul», «Cheri, 

Cheri Lady», «Brother Lou-

ie»”, a spus Anders.

Solistul Modern Talking spu-

ne că nu a ascultat niciun artist 

din România, în schimb i-a plă-

cut o piesă a lui Justin Timber-

lake.

„Nu cunosc niciun artist din 

România. Când ascult muzică 

acasă, ascult muzică lounge. 

Dar am auzit o piesă şi chiar 

i-am spus soţiei mele «ascultă 

această piesă pentru că va fi  

un hit: Justin Timberlake – 

Can’t stop the feeling». Auzi 

cântecul şi ştii din secunda ur-

mătoare că va fi  ceva mare, es-

te perfect, este fără greşeală”, 

a mai spus artistul.

Thomas Anders şi Modern 

Talking Band au susţinut ieri 

seară, de la ora 20.00, un con-

cert în Sala Polivalentă 

Cluj-Napoca.

„Eram în studio în urmă cu 

33 de ani în urmă înregistram 

piesa “You’re my heart, Your’re 

my soul” şi casa de discuri mi-a 

spus că le-ar plăcea să mă va-

dă alături de o altă persoană 

pentru un duet. Ne-a trebuit un 

nume şi ne uitam peste topuri-

le muzica şi secretara casei de 

discuri a văzut nume de trupe, 

Talk, Talk, Modern Romance şi 

a venit cu ideea de Modern Talk 

pentru numele trupei. Apoi, şe-

ful casei de discuri a spus că ar 

trebui ca trupa să se numească 

Modern Talking. Secretare casei 

de discuri este responsabilă de 

Modern Talking”, a rememorat 

Anders.

Formaţia Modern Talking, 

formată din Thomas Anders şi 

Dieter Bohlen, a fost înfi inţată 

în anul 1983 în Germania, iar 

în 1987 cei doi s-au despărţit, 

dar s-au reunit în 1998 şi au 

cântat împreună până în 2003.

De altfel, şi la Cluj spectato-

rii au putut savura toate hituri-

le formaţiei: „You’re My Heart, 

You’re My Soul”, „Cheri, Cheri 

Lady”, „Brother Louie”, „No Fa-

ce, No Name, No Number”, 

„You Can Win If You Want”, 

„Atlantis Is Calling (S.O.S. for 

Love)”, „Geronimo’s Cadillac”, 

„Sexy, Sexy Lover”, „Only Lo-

ve can Break Your Heart”, „The 

Last Exit to Brooklyn vagy” sau 

„Jet Airliner”.

Thomas Anders se declară 
fan Justin Timberlake
Solistul Modern Talking, Thomas Anders, care a susţinut ieri seară 
un concert la Sala Polivalentă a vorbit la Cluj-Napoca despre începuturile 
formaţiei, despre cum a schimbat viaţa fanilor din Europa din Est 
pe timpul comunismului şi ce muzică ascultă acum în era digitală.

Thomas Anders a susținut ieri un concert la Sala Polivalentă

Pentru că nu a oferit auto-
grafe la finalul concertului, 
Thomas Anders a scris un 
mesaj pentru toţi clujenii, 
alături de semnătura sa: 
„For all my fans in Cluj, all 
the love” („Cu toată dra-
gostea pentru toţi fanii mei 
din Cluj”)

Un autograf gigant pentru toţi clujenii
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Ce urmăreşte propaganda 

rusă în Europa? Cum şi 

prin cine acţionează? 

De unde vin banii pentru 

manipulare şi unde ajung? 

Patru cercetători răspund 

acestor întrebări, într-un 

raport al Centrului Wilfried 

Martens pentru Studii 

Europene, un grup de 

refl ecţie (think tank) 

al Partidului Popular 

European.

Potrivit autorilor raportu-

lui, Vladislava Vojtí š ková , Ví t 

Novotný , Hubertus Sch-

mid-Schmidsfelden şi Kristi-

na Potapova, ceea ce urmă-

reşte Rusia lui Putin este cre-

area „unui parteneriat al ţă-

rilor independente bazat pe 

axa Moscova-Paris-Berlin, 

pentru a lua locul NATO şi 

Uniunii Europene”, informea-

ză digi24.ro.

„Investigaţia noastră 

scoate la iveală faptul că în 

fiecare ţară europeană, con-

ducerea Rusiei pune accen-

tul pe un instrument diferit 

de soft power”, spun cerce-

tătorii.

Pentru liderii ruşi, „soft 

power” echivalează cu „im-

punerea propriilor obiective 

prin mijloace non-militare, 

adesea prin manipularea, sub-

minarea şi slăbirea adversa-

rului”.

Organizaţii coordonate de 
la Kremlin

În acest scop a fost crea-

tă o întreagă reţea de organi-

zaţii neguveranmentale coor-

donate de Kremlin, ONG-uri 

şi think tank-uri care promo-

vează „valorile tradiţionale”, 

ideea „liderului puternic”, 

Vladimir Putin, în contrast 

cu liderii occidentali presu-

puşi slabi şi percepţia că SUA 

ar fi  un duşman comun al 

Rusiei şi Europei.

În plus, Moscova susţine 

şi organizaţiile europene ca-

re se opun NATO şi prezen-

ţei militare americane. Prin-

tre acestea se numără şi ce-

le din Cehia: Ne základnám 

(Nu bazelor), o grupare care 

militează împotriva sistemu-

lui american de apărare anti-

rachetă, Přátelé Ruska (Prie-

tenii Rusiei) şi Skuteční 

Přátelé Ruska (Adevăraţii Pri-

eteni ai Rusiei).

La toate acestea se adau-

gă mass-media de stat – Rus-

sia Today, Sputnik şi Russia 

Beyond the Headlines – şi mai 

multe site-uri de ştiri alterna-

tive: aeronet.cz, russia-insi-

der.com, baltnews.ee, balt-

news.lt şi baltnews.lv.

Ortodoxie şi soft power

În ţările ortodoxe precum 

România, Bulgaria, Serbia şi 

Grecia, strategia Rusiei este de 

a miza pe religia comună şi de 

a se folosi de Biserica Ortodo-

xă şi de organizaţiile asociate, 

precum Fundaţia Internaţiona-

lă pentru Unitatea Naţiunilor 

Creştin-Ortodoxe. Acesta este 

singura menţiune referitoare la 

România din raport, în timp ce 

despre Republica Moldova se 

spune că găzduieşte, la Chişi-

nău, un biroul al Observatoru-

lui Eurasiatic pentru Democra-

ţie şi Alegeri, care neofi cial ac-

ţionează în interesul Rusiei.

Propaganda lui Putin în Europa

Schimburile verbale violen-

te şi ambianţa electrizantă 

au caracterizat prima dez-

batere prezidenţială între 

Hillary Clinton şi Donald 

Trump, care a avut loc luni 

într-o atmosferă tensionată, 

plasându-l pe candidatul 

republican adesea în defen-

sivă cu şase săptămâni îna-

intea alegerilor prezidenţia-

le americane, relatează 

AFP.

Timp de 90 de minute, cei 

doi rivali s-au confruntat cu pri-

vire la viitorul SUA, economie, 

securitate, politică externă şi al-

te subiecte, precum fi şa de im-

pozite a lui Donald Trump şi 

e-mailurile lui Hillary Clinton.

Ce i-a spus Clinton?

„Donald, trăiţi într-o lume 

aparte”, l-a apostrofat fosta 

Prima Doamnă, fostă senatoa-

re şi ex-secretar de stat, care 

aspiră să devină prima feme-

ie preşedinte a SUA. Ea a evo-

cat cu regularitate „faptele" 

în faţa unui rival pregătit, po-

trivit ei, să spună „lucruri ne-

buneşti” pentru a fi  ales.

„Pierdem locuri bune de 

muncă, oamenii se duc în Me-

xic, în multe alte ţări. Voi fa-

ce să revină locurile noastre 

de muncă, Dumnevoastră nu 

puteţi să o faceţi”, a lansat 

candidatul republican, mai 

atent ca de obicei asupra for-

mei şi care nu a utilizat nici-

odată cuvinte grele la adresa 

rivalei sale democrate.

Primele comentarii şi prime-

le sondaje îi dădeau avantaj lui 

Hillary Clinton. Canalul CNN a 

intervievat 521 de alegători po-

tenţiali, care au considerat 62% 

faţă de 27% că Hillary Clinton 

a câştigat dezbaterea.

Singuri pe scenă, în spa-

tele unui pupitru în faţa mo-

deratorului, jurnalistul Les-

ter Holt, Hillary Clinton şi-a 

evocat programul, avansând 

propuneri concrete şi subli-

niind progresele realizate în 

ultimii opt ani.

Trump a fost cinic

Donald Trump, foarte critic 

faţă de administraţia Obama, 

şi-a întrerupt regulat rivala, pe 

care a descris-o ca pe un „poli-

tician tipic. Discursuri nu acţi-

une”. „Aţi făcut asta timp de 30 

de ani, pentru ce începeţi să vă 

gândiţi la aceste soluţii acum?”

Dar el a fost adesea în de-

fensivă, Hillary Clinton mai 

precisă, cunoscându-şi mult 

mai bine dosarele. Şi la sfârşi-

tul dezbaterii, care a durat 90 

de minute, atacurile au deve-

nit mai personale. „Ea nu are 

energie. Pentru a fi  preşedin-

te al acestei ţări, aveţi nevoie 

de o energie fenomenală”, a 

declarat Donald Trump.

„Când va călători în 112 ţă-

ri şi va negocia un acord de 

pace, o încetare a focului, eli-

berarea disidenţilor sau chiar 

când va petrece 11 ore pentru 

a depune mărturie în faţa u-

nei comisii a Congresului, 

atunci va putea să îmi vorbeas-

că despre energie”, a răspuns 

Hillary Clinton.

Trump, taxat pentru 
declaraţia de impozitare

Magnatul imobiliar a acu-

zat-o cu privire la utilizarea me-

sageriei sale private în timp ce 

conducea diplomaţia america-

nă. „Este mai mult decât o eroa-

re, această ţară crede că este o 

ruşine”, a lansat el. În replică, 

Clinton a insistat asupra refu-

zului repetat al candidatului re-

publican de a-şi publica decla-

raţia de impozitare. „El ascun-

de ceva. Poate că nu este pe a-

tât de bogat pe cât o spune”, a 

spus candidata democrată, 

amintind că toţi candidaţii la 

Casa Albă de 40 de ani şi-au 

difuzat declaraţiile de plată a 

impozitelor.

Hillary Clinton, care a par-

ticipat deja la peste 30 de dez-

bateri politice din 2000 până 

în prezent, a căutat să impu-

nă o statură mai prezidenţia-

lă în partea dezbaterii consa-

crată politicii externe şi secu-

rităţii, căutând în special să-i 

asigure pe aliaţii SUA.

„Niciunul dintre candidaţi 

nu a comis vreo eroare gravă. 

Trump a ratat mai multe opor-

tunităţi decât Clinton. Ea a pă-

rut prezidenţială, ceea ce nu es-

te o surpriză”, a declarat Ti-

mothy Hagle, profesor de ştiin-

ţe politice la Universitatea Iowa.

Potrivit unui sondaj CNN, 

62% dintre cei 521 de alegători 

intervievaţi au estimat că Hillary 

Clinton a câştigat dezbaterea şi 

doar 27% i-au fost favorabili lui 

Donald Trump.

Alte două dezbateri prezi-

denţiale sunt prevăzute în 9 şi 

19 octombrie.

Dezbatere tensionată între 
Donald Trump şi Hillary Clinton
Primele comentarii şi primele sondaje îi dădeau avantaj lui Hillary Clinton.

Potrivit sondajelor CNN Hillary Clinton a câştigat dezbaterea.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (9.15)

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. (5.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-
jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 
la tel. 0751-970146. (6.7)

¤ 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. (6.7)

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

0264-592139. (5.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

¤ 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. (9.9)

¤ 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. (6.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (6.7)

¤ 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. (9.9)

¤ 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. (3.7)

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. (3.7)

¤ 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. 
(3.7)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (4.7)

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. (2.7)

¤ 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. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(12.13*)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (5.7)

¤ 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, 
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pe 7 rânduri, culoare maro, de-
montată, material fontă. Infor-
maţii suplimentare la 
0722-515094. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (5.7)

ELECTRO

¤ Cumpăr sirocou pe 12 V, com-
plet funcţionabil. Aștept telefoane 
la 0741-100529. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, în sta-
re bună, preţ 450 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0755-437088. (2.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier 
în stare bună. Informaţii și relaţii su-
plimentare la 0264-593488. (5.7)

¤ 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. (6.7)

MEDICALE

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cartea ”M-am săturat 
de România! Fenomenul Sabin 
Gherman în viziunea presei”. Tel. 
0722-7564991. (1.4)

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând peste 100 kg de fi er vechi, 
cazan de baie mare, etc. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

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, 
29.09.2016, 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, 
29.09.2016, ora 12, 

la Capela din localitate.

Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

PLAN URBANISTIC

¤ Persoana fi zică ŞTEFĂNESCU 
OANA LAURA, în calitate de titu-
lar, anunţă publicul interesat a-
supra declanșării etapei de Infor-
mare și consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revi-
zuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism, con-
form Ordinului 2701/ 
30.12.2010, pentru: Plan Urba-
nistic de Detaliu: Construire locu-
inţa unifamilială P+E pe ampla-
samentul str. Tractoriştilor nr. 19 
provizoriu, loc. Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, în termen de 15 zile, 
prin poștă pe adresa Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca (Calea 
Moţilor nr. 3, 400001), telefon: 
0264-596030. Răspunsul la ob-
servaţii va fi  pus la dispoziţia pu-
blicului prin afi șare la sediul pri-
măriei sau publicarea pe pagina 
de internet a primăriei 
www.primariaclujnapoca.ro. 
(1.1)

PIERDERI

¤ Declar pierdut certifi cat constata-
tor pentru autorizare la sediul pro-
fesional pentru fi rma Dezso M. Eli-
sabeta P.F.A. Se declară nul. (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.

Benefi cii:
¤ Salariu motivant;
¤ Tichete de masă;
¤ Plata orelor suplimentare;
¤ Bonusuri de performanţă;
¤  Sporuri de noapte, de weekend și de loialitate.

Alatură-te echipei G4S!
Informaţii și aplicaţii la recrutare.g4s@ro.g4s.com sau 0731.260.154; 
0264.455.525.

Angajează pentru Centrul de Procesare 
din Cluj-Napoca!

√ Şoferi transport valori
√ Verifi catori bani
√ Operatori calculator

Securing Your World
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

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 Blitz în Capitală 

13:00 Fără etichetă

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Convieţuiri (live)

16:50 Profesioniștii... (reluare)

17:50 Superconsumatorul

18:45 Destine și asasinate pe 
scena politică românească 
(reluare) 

19:45 Sport

20:00 Telejurnal 

21:10 Naufragiaţi în mările 
Sudului

23:20 Sunt nebuni vrăjitorii 
ăștia!

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 Incredibilul Hulk 

22:30 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 Visuri la cheie

22:30 Jocuri de celebritate

23:30 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 (2015)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Cronica cârcotașilor 
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! (reluare)
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Güneș
22:30 WOWbiz (reluare)

LOOK TV

12:30 Poveștile României 
(reluare)
13:30 Planeta verde (reluare)
14:00 Casa Poporului (reluare)
15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Dinamo - Concordia 
Chiajna (reluare)
17:30 Fotbal Look (reluare) - 
18:30 Casa Poporului (live)
20:00 Planeta verde (reluare)
20:30 Poveștile României 
(reluare)
21:30 Big Boletus
22:30 National Icons (reluare)
23:00 Liga Magazin (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

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.

ANUNŢ DE VÂNZARE

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul în 
Deva, str. A. Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în 
calitate de lichidator judiciar al S.C. Edy Logistics Park 
Cluj S.R.L. – în faliment, cu sediul în Brad, str. Decebal, 
nr. 7, jud. Hunedoara, anunţă vânzarea în bloc prin 
negociere directă, a următoarelor bunuri imobile:

-  Teren în suprafaţa de 24.945,00 mp., situat în zona 
parc industrial Jucu, comuna Bonţida, judeţ Cluj, 
înscris în CF nr. 50654 (CF vechi 2890), nr. cad 257 – 
cu destinaţie industrială;

-  Teren în suprafaţa de 3.205,00 mp., situat în zona 
parc industrial Jucu, comuna Bonţida, judeţ Cluj, 
înscris în CF nr. 50653 (CF vechi 2936), nr. cad 287 – 
cu destinaţie industrială;

Identifi carea și descrierea bunurilor imobile – terenuri 
este prezentată pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.euroinsolvent.ro. Terenurile se vând libere de orice 
sarcini, conform art. 53 din Legea nr. 85/2006.

Menţionăm că terenurile sunt mărginite la sud de 
drum industrial betonat, destinat trafi cului greu, având 
vis-a-vis platforma Tetarom (Nokia), iar la nord, est şi 
vest se învecinează cu proprietăţi particulare. Pretabil 
pentru activităţi economice industriale.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să depună oferte la sediul 
lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, 
demisol, jud. Hunedoara. Toţi cei care pretind vreun drept 
asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de data negocierii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
lichidatorului judiciar, la numărul de telefon: 0354/107589, 
precum și pe pagina de internet al lichidatorului judiciar, 
www.euroinsolvent.ro.
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Victorie cu Grecia 
la tenis de masă
Naţională feminină de tenis 
de masă a României a debu-
tat cu dreptul la Turneul de 
calificare la Campionatul 
European pe echipe seniori 
2017, învingând, marţi, 
într-un meci disputat în studi-
ourile TVR, reprezentativa 
Greciei, cu 3-0, în grupa F, 
scrie Agerpres. Punctele echi-
pei noastre au fost realizate 
de Bernadette Szocs, care a 
dispus cu 3-0 (11-6, 11-7, 
11-4) de Georgia Zavitsanou, 
de Eliza Samara, care a în-
vins-o tot cu 3-0 (13-11, 
11-5, 11-8) pe Aikaterini 
Toliou și de Irina Ciobanu, în-
vingătoare cu același scor, 
3-0 (11-3, 11-5, 11-7), în faţa 
Mariei Christoforaki. În urmă-
torul meci, România va întâl-
ni puternica echipă a Olandei 
în deplasare pe 1 noiembrie. 
Prima echipă clasată în grupă 
se va califica direct, a doua 
urmând să dispute baraj de 
calificare.

Deaconu, observator 
la Zagreb – Juventus
Vicepreședintele Comisiei 
Centrale a Arbitrilor, 
Alexandru Deaconu, va parti-
cipa marţi seara ca observa-
tor de arbitri, pe stadionul 
Maksimir, la meciul dintre 
Dinamo Zagreb și Juventus 
Torino, din Grupa H a Ligii 
Campionilor, informează si-
te-ul FR de Fotbal, potrivit 
agenţiei Agerpres. Partida va 
începe de la ora 21,45, ora 
României. Deaconu va super-
viza o brigadă din Portugalia, 
formată din Manuel de 
Sousa, la centru, Alvaro 
Mesquita și Ricardo Santos, 
asistenţi, Carlos Xistra și 
Fabio Verssimo, adiţionali, și 
Miguel Silva Manso, al patru-
lea oficial. De asemenea, joi, 
Patriţiu Abrudan va fi obser-
vator de arbitri la meciul FK 
Krasnodar – OGC Nice, parti-
dă din grupa Grupa I a 
Europa League, programată 
de la ora 20,00, ora 
României.

Cu cine joacă 
rugbyştii 
în Cupa Naţiunilor
Naţionala de rugby a 
României va întâlni reprezen-
tativele Germaniei, Belgiei, 
Spaniei, Rusiei și Georgiei în 
Cupa Europeană a Naţiunilor 
(CEN), sezonul 2017-2018. 
Rugby Europe a anunţat, 
luni, programul competiţio-
nal oficial al CEN 2017-2018, 
sezon extrem de important în 
ceea ce privește calificarea la 
Cupa Mondială din Japonia 
2019, scrie site-ul FRR. Astfel, 
România va disputa, în sezo-
nul 2017, două meciuri aca-
să, cu Spania și Georgia, ca 
să întâlnească în deplasare 
Germania, Belgia și Rusia. 
Marele derby al primului eșa-
lon valoric din CEN, România 
— Georgia, va avea loc pe 
19 martie, pe terenul 
„Stejarilor”. Tricolorii au dis-
putat și pe Cluj Arena meciuri 
din cadrul turneului în cursul 
anului.

Pe scurt

Modifi cări în formatul 

Cupei României sezonul 

2016-2017 de baschet mas-

culin, care debutează 

miercuri. U Banca 

Transilvania Cluj-Napoca 

este deţinătoarea trofeului.

Noul sezon al Cupei Ro-

mâniei va debuta, miercuri 

seara, cele patru reprezen-

tante ale baschetului mascu-

lin românesc din cupele eu-

ropene fi ind direct califi cate 

în faza superioară a compe-

tiţiei KO, în vreme ce restul 

echipelor din campionat se 

vor confrunta în prima fază 

eliminatorie pentru celelalte 

4 poziţii din Final 8, infor-

mează site-ul Federaţiei Ro-

mâne de Baschet, potrivit 

agenţiei Agerpres.

În fapt, ele se vor confrun-

ta pentru doar trei locuri, de-

oarece din cauza retragerii 

premature din competiţiile 

interne a echipei CSM Plo-

ieşti, adversara sa stabilită la 

tragerea la sorţi, Phoenix Ga-

laţi, a obţinut accesul auto-

mat la turneul fi nal, alătu-

rându-se astfel careului eu-

ropean format din CSM CSU 

Oradea, U-Banca Transilva-

nia Cluj-Napoca, BC Mureş 

Tg. Mureş şi Steaua CSM 

Eximbank. În aceste condi-

ţii, conform tragerii la sorţi, 

în prima fază eliminatorie din 

Cupa României, ediţia 

2016-2017, vom avea urmă-

toarele trei confruntări:

28.09.2016 (tur): BC SCM 

Timişoara – BCM Olimpic 

Baia Mare, BCM U Piteşti – 

SCM U Craiova, BC CSU Si-

biu – Dinamo Bucureşti. 

05.10.2016 (retur) BCM Olim-

pic Baia Mare – BC SCM Ti-

mişoara, SCM U Craiova – 

BCM U Piteşti, Dinamo Bu-

cureşti – BC CSU Sibiu. În-

vingătoarele din aceste du-

ble manşe vor accede în Fi-

nal 8, turneu care se va de-

rula în perioada 15-17 fe-

bruarie 2017. Cele opt echi-

pe care se vor lupta pentru 

trofeul competiţiei KO vor 

participa la o nouă tragere 

la sorţi pentru stabilirea me-

ciurilor din cadrul sferturi-

lor de finală. Amintim, 

U-Banca Transilvania a câş-

tigat trofeul în acest an, du-

pă ce a învins CSM Oradea.

Nou format în Cupa României

Echipa de baschet feminin 

a Universităţii Cluj a parti-

cipat la sfârşitul săptămânii 

trecute la un turneu de pre-

gătire în Turcia, alături de 

alte trei echipe puternice, 

încheind pe locul doi.

Formaţia antrenată de Dra-

gan Petricevic s-a întors cu 

un bilanţ pozitiv de la aceas-

tă competiţie amicală, reu-

şind să termine pe poziţia 

secundă în clasamentul fi nal 

al turneului, cu două victo-

rii şi o înfrângere în faţa gru-

pării gazdă, Samsun Canik, 

anunţă site-ul ofi cial al CS 

Universitatea Cluj. Rezulta-

tele înregistrate de ”U” Cluj 

au fost următoarele: Hasko-

vo 2012 (Bulgaria) 72 – 82 

Universitatea Cluj, Universi-

tatea Cluj 79-60 Ryad-i Club 

(Liban), Samsun Canik 81-69 

Universitatea Cluj.

„A fost un turneu foarte 

util, venit exact în momentul 

potrivit în care practic pen-

tru prima dată într-un mod 

real am putut să vedem ab-

solut tot ce ne-a interesat. De 

când sunt antrenor, au fost 

foarte puţine turnee care 

mi-au arătat mai multe decât 

acest turneu. Am acum răs-

punsuri la toate întrebările. 

(...) Am jucat un baschet bun, 

în primele două meciuri am 

învins două echipe destul de 

incomode şi destul de bune, 

după primele două zile doar 

noi aveam două victorii şi în 

a treia zi am jucat meciul de 

câştigare a turneului cu o 

echipă extrem de puternică, 

cu jucătoare cu multă expe-

rienţă internaţională, am avut 

o cădere care a însemnat vreo 

cinci minute de un joc foar-

te confuz, în care echipa gaz-

dă a profi tat din plin şi am 

pierdut meciul meritat la fel 

de bine cum puteam să şi în-

vingem meritat deoarece preţ 

de 25 de minute de la înce-

putul meciului practic am 

condus” a declarat antreno-

rul Dragan Petricevic.

Locul doi pentru 
baschetbaliste 
de la ”U” în Turcia

Echipa antrenată de 

Vasile Miriuţă are cel 

mai bun golaveraj in 

Liga 1 după primele 10 

etape, +10, fi ind forma-

ţia cu cele mai multe 

goluri marcate, 18, la fel 

ca FC Botoşani şi pe 

locul 2 la cele mai puţi-

ne goluri încasate, 8, cu 

unul mai mult decât 

Steaua.

Semi-eşec pentru trupa lui 

Vasile Miriuţă luni seară la 

Cluj, unde gazdele au fost 

conduse cu 1-0 de Gaz Me-

tan Mediaş şi au egalat in 

penalty, în a doua repriză. 

Llullaku, al doilea golgheter 

al campionatului, a deschis 

scorul înainte de fi nalul pri-

mei reprize, în timp ce Nas-

cimento a egalat din penalty, 

în minutul 59. În fi nal CFR 

a mai cerut o lovitură de la 

11 metri, dar arbitrul a con-

siderat că nu se impune. Ce-

le două echipe:

CFR Cluj: Mincă – Ţânc 

(’45 Chiriţă), Larie, Horj, Pe-

teleu – Nascimento, Rus – 

Nouvier, Carlos (’45 Omrani), 

Sorsa (’71 Păun) – Bud.

Gaz Metan Mediaş: Pleş-

ca – Creţu, Trtovac, Buzean, 

Rugasevic – Cristea, Danci – 

Romeo, Bic (’64 Munteanu), 

Llullaku (Axente ‘86) – Ga-

vra (’75 Eric).

Nu am intrat pe vârfuri

„Păcat că n-am câştigat, 

după a doua repriză părerea 

mea că trebuia să învingem, 

meritam să câştigăm. Dacă ci-

neva îmi spunea înaintea me-

ciului cu Steaua că, în aceste 

două jocuri, vom reuşi să fa-

cem patru puncte era ok”, a 

declarat Vasile Miriuţă, antre-

norul CFR-ului, după meci. 

„Nu s-a intrat pe vârfuri, am 

ştiut ce adversar întâlnim, e 

un meci total diferit pentru că 

nu este o echipă care iese din 

jumătatea lor, care duce mul-

ţi oameni pe faza ofensivă ca 

să putem noi să ne creăm spa-

ţii”, a spus şi Laurenţiu Rus, 

completat de Andrei Peteleu: 

„Chiar ne-am antrenat foarte 

bine şi după meciul cu Stea-

ua, n-am fost relaxaţi deloc. 

Dimpotrivă, am fost supermo-

tivaţi să câştigăm şi acest meci, 

care ne putea propulsa câte-

va locuri bune în clasament”, 

a adăugat el.

Se apropie de play-off 

Cu o victorie astăzi cluje-

nii puteau ajunge unde este 

acum Gazul, pe locul 7, cu 13 

puncte, la 2 distanţă faţă de 

ultimul loc de play-off., ocu-

pat de Pandurii Târgu-Jiu, cu 

15 puncte. Cu cele 11 puncte 

de până acum CFR este pe 9, 

dar după ce s-a întâmplat pe 

teren în cele zece etape „fe-

roviarii” ar fi  trebuit să fi e pe 

3, la egalitate cu Viitorul. Echi-

pa din Gruia a fost penaliza-

tă cu 6 puncte la începutul 

campionatului, din cauza unor 

restanţe salariale.

Cel mai bun golaveraj

Reuşita cu Mediaşul i-a 

adus pe clujeni la acelaşi 

număr de goluri marcate, 

18, ca FC Botoşani, care a 

rămas în stand-by după ce 

a pierdut cu CSU Craiova cu 

1-0. FC Voluntari şi Dinamo 

au câte 16 goluri, iar lide-

rul Steaua a înscris 15. Clu-

jenii au a doua cea mai bu-

nă apărare din Liga 1, 8 go-

luri primite, Steaua fiind sin-

gura echipă care a încasat 

mai puţine, 7. Echipele Pan-

durii Târgu-Jiu şi CSU Cra-

iova au câte 9 goluri înca-

sate, iar Dinamo 10.

CFR-iştii au cel mai bun 
golaveraj din Liga 1
CFR a reuşit doar un egal cu Mediaş, 1-1, dar are în continuare cel mai bun golaveraj din Liga 1.

CFR Cluj a marcat 18 goluri şi a primit 8 în 10 etape
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