
JOI | 29 SEPTEMBRIE 2016 | anul XIX, nr. 188 (4889) | 12 pagini | 1,50 lei

POLITICA

PSD nu a stricat 
maşinăria de vot 
disciplinat 
Ca niciodată, în şedinţa de ieri de Consi-
liu Judeţean a existat consens deplin între 
PSD şi PNL. În ce scop?  Pagina 4

ACTUALITATE

Violoncelist clujean, 
căutat de poliţişti
Artistul clujean Adrian Naidin a trecut ieri 
printr-un şoc, după ce a fost percheziţio-
nat de poliţişti.  Pagina 2

SOCIAL

Cât de infect 
este Someşul!
În urmă cu câteva zile, în zona Sălii 
Sporturilor, Someşul era extrem de mur-
dar, iar pe maluri zăceau mormane de 
gunoaie.  Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Baza aeriană de la Câmpia Turzii 
are avioane noi

ACUALITATE

Anchete în cazul morţii artistului 
Ioan Gyuri Pascu

Ministrul Apărării Naţionale, 
Mihnea Motoc, a anunţat că pri-
mele şase aeronave F-16 Figh-
ting Falcon sunt preluate din 
Portugalia.

„Primele şase aeronave F 16 
Fighting Falcon care poartă pe 
fuselaj însemnul tricolor al For-
ţelor Aeriene Române vor fi  pre-
luate ofi cial din Portugalia mâi-
ne, 28 septembrie (n. red. – 
ieri). Deşi ezit să folosesc cu-
vinte mari, atunci când vorbesc 
despre achiziţii, fi e ele şi ma-
jore, trebuie să spun că va fi  o 
zi cu adevărat istorică pentru 
România şi armata sa”, a scris 
ministrul Apărării Naţionale, 
Mihnea Motoc, pe pagina sa de 
Facebook.

Potrivit hotnews.ro preţul 
pentru cele 12 aeronave F-16 a 
fost stabilit la 628 milioane de 
euro, ele urmând să staţione-
ze la bazele aeriene de la Fe-

teşti şi Câmpia Turzii, moder-
nizate special pentru acest tip 
de avion. Potrivit specialiştilor, 
România are nevoie de 48 de 
aeronave multirol, adică patru 
escadrile.

Primii militari ai Forţelor Ae-
riene Române, respectiv 23 de 
ofi ţeri şi maiştri militari din For-
ţele Aeriene, au plecat în Por-
tugalia în luna septembrie 2014, 
pentru un curs de pregătire pen-
tru trecerea pe aeronave F-16.

Aeronavele, care sunt moder-
nizate la standardul F-16 MLU 
M5.2, vor fi  operaţionale din 
2017, iar pregătirea piloţilor a 
fost făcută în două etape.

Baza 71 Aeriană a Forţelor 
Aeriene Române este localizată 
lângă oraşul Câmpia Turzii, în 
Judeţul Cluj. Baza a fost fonda-
tă pe 1 Iunie 2002, in urma unui 
program de reorganizare a Ar-
matei Române.

Moartea lui Ioan Gyuri Pas-
cu este anchetată de poliţie, 
de Serviciul de ambulanţă, 
Corpul de control al ministru-
lui Sănătăţii şi Colegiul Medi-
cilor.

Cu câteva ore înainte de a 
muri a fost chemată o salva-
re, iar medicul a stabilit că 
Gyuri Pascu suferise un atac 
de panică şi i-a dat un cal-
mant. Puţin mai târziu însă, 
Gyuri Pascu, a facut un atac 
de cord, iar un echipaj 
SMURD, sosit la faţa locului, 
n-a mai reuşit să îl resuscite-
ze. Cercetările declanşate tre-
buie să stabilească dacă pri-
mul doctor care l-a consultat 
pe Gyuri Pascu putea să pre-
vină moartea acestuia.

Ioan Gyuri Pascu a murit 
luni dimineaţă, la ora 5:00. 
Artistul a suferit un atac de 
cord masiv, iar inima nu a mai 

răspuns la încercările de re-
suscitare. Ioan Gyuri Pascu 
avea 55 de ani şi suferea de 
diabet, boală care îi afectase 
starea generală de sănătate în 
ultimii ani.

Jurnalistul Cătălin Tolon-
tan a dezvăluit pe blogul său, 
citând o sursă din interiorul 
serviciului de Ambulanţă, că 
la casa lui Gyuri Pascu medi-
cii au fost chemaţi de urgen-
ţă de două ori.

Gyuri Pascu s-a născut pe 
31 august 1961, la Agnita, în 
județul Sibiu, cu toate că o 
mare parte din viață și-a pe-
trecut-o în București. A fost 
muzician şi actor, membru al 
grupului de umor Divertis. S-a 
lansat în cariera muzicală în 
anul 1982 şi de atunci a abor-
dat diverse stiluri muzicale, 
printre care pop, rock, blues, 
reggae.
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CCAAAA Sebastian Nechita, absolvent al Liceului de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, a 
primit Premiul de Excelenţă în Educaţie, acordat celui 
mai bun elev din judeţ. Citiți în pagina 6 ce ar vrea să 
schimbe în sistemul de învăţământ şi cât de greu este 
să fii cel mai bun dintre zeci de mii de elevi?

Case de 1 milion de euro. Îşi merită banii?
La Cluj-Napoca se vând case al căror preţ sare de 1 milion de euro, sumă cu care poţi să cumperi un apartament în Berlin, 
sau o casă în zone exotice din Spania ori în oraşe pitoreşti din Italia.  Pagina 5

România peste 20 de ani !
Cum vede viitorul 
un tânăr de 19 ani, 
cel mai bun elev 
din Cluj-Napoca

Bacalaureatul
mi se pare destul 
de strict, iar materia 
nu este uşoară. 
Probabil că cei care 
pică nu învaţă 
şi nu-şi dau interesul. 
În şcolile în care sunt 
puţini care-l trec s-ar 
putea să fie şi vina 
profesorilor.
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Amenzi usturătoare date 
de Inspecţia Muncii
Inspecţia Muncii a efectuat, în perioada 
19 – 23 septembrie, mai multe controale 
în urma cărora a dat amenzi în valoare 
totală de 1.484.900 de lei, adică 
337.477 de euro. Au fost depistate 75 de 
persoane care lucrau la negru. În dome-
niul relaţiilor de muncă, la nivel naţional 
s-au aplicat amenzi în valoare de 
1.089.900 de lei din care 740.000 de lei 
pentru muncă la negru. Au fost sancţio-
naţi 392 de angajatori. În aceeași peri-
oadă, în domeniul securităţii și sănătăţii 
în muncă s-au aplicat amenzi în valoare 
de 309.000 de lei. Angajatorii au comu-
nicat către inspectoratele teritoriale de 
muncă 46 de evenimente care, în urma 
cercetărilor efectuate de inspectorii de 
muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind 
accidente de muncă. Au fost sancţionaţi 
901 de angajatori în domeniu.

Bărbat prins la braconaj
Poliţiștii s-au autosesizat marţi, 27 sep-
tembrie, cu privire la săvârșirea infracţiu-
nii de braconaj. Pe timp de noapte, un 
bărbat, de 37 de ani, din comuna 

Chiuiești, a fost surprins pe fondul de vâ-
nătoare Strâmbu, de pe raza satului 
Măgoaja, având asupra sa o armă de vâ-
nătoare, de către paznicul fondului cine-
getic. „Poliţiștii sesizaţi s-au deplasat la 
faţa locului, iar în urma controlului auto-
vehiculului persoanei în cauză au găsit o 
armă de vânătoare, un cartuș cu alice de 
3,5 mm, două lanterne și acumulatorii 
aferenţi. În urma verificărilor efectuate, 
s-a stabilit că bărbatul era posesor de 
permis de armă, însă nu avea asupra sa 
autorizaţie de vânătoare și nu era mem-
bru de vânătoare al fondului cinegetic. 
În cauză se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de braconaj, 
faptă prevăzută și pedepsită de Legea 
vânătorii și a protecţiei fondului cinege-
tic”, au declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Alcoolul l-a băgat în 
închisoare pe un bărbat
Poliţiștii din Dej au pus în aplicare un 
mandat de executare a pedepsei, emis 
de Judecătoria Dej, privind un bărbat din 
comuna Mica. Acesta are de executat 1 
an, 6 luni și 10 zile de închisoare, pentru 
comiterea infracţiunii de conducerea 

unui vehicul sub influenţa alcoolului și 
conducerea unui autovehicul fără per-
mis. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani din 
comuna Mica, a fost escortat și dus în 
Penitenciarul Gherla.

Vitezoman prins 
fără permis
Poliţiștii au prins marţi, 27 septembrie, 
în jurul orei 13:15 un bărbat, de 41 de 
ani din Florești, în timp ce conducea au-
tovehiculul pe DN1 E60, pe raza localită-
ţii de domiciliu, cu viteza de 102 km/h, 
pe un sector de drum cu limita de viteză 
50 km/h. Totodată, acesta folosea și te-
lefonul mobil, fără ca acesta să fie pre-
văzut cu un dispozitiv de tip “mâini libe-
re”. În urma verificărilor efectuate de po-
liţiști, s-a constatat că bărbatul avea per-
misul de conducere reţinut. „În cauză se 
efectuează cercetări sub aspectul săvârși-
rii infracţiunii de conducerea pe unui ve-
hicul către o persoană al cărei permis i-a 
fost retras sau anulat ori căreia exercita-
rea dreptului de a conduce i-a fost sus-
pendată, faptă prevăzută și pedepsită de 
Codul Penal”, au declarat reprezentanţii 
IPJ Cluj.

Pe scurt

Violoncelistul Adrian 

Naidin este internat la 

Spitalul Elias după ce a 

căzut de la etajul locu-

inţei sale în timpul unor 

percheziţii făcute de ofi-

ţerii antidrog, susţinând 

că aceştia din urmă au 

greşit adresa; surse din 

Poliţie declară că locaţia 

era cea corectă şi că 

s-au găsit droguri.

Violoncelistul Adrian Nai-

din a scris pe pagina sa de Fa-

cebook ieri dimineaţă că a fost 

internat la Spitalul Elias du-

pă ce a căzut de la etajul ca-

sei în care locuieşte, în tim-

pul unei percheziţii. Artistul 

susţine că poliţiştii ar fi  gre-

şit adresa.

„Mă afl u la spital din cau-

za incompetenţei unor poli-

ţişti. În această dimineaţă 

(n.red.: ieri), o patrulă de in-

tervenţie mascată a Poliţiei a 

descins la unul dintre vecinii 

mei. Din păcate, oamenii legii 

au greşit uşa şi au crezut că 

uşa de acces în apartamentul 

meu dă către un rai al droga-

ţilor, deci au spart-o şi au in-

trat peste mine. Fiind luat din 

somn şi fi ind în stare de şoc, 

crezând că au intrat nişte ban-

diţi peste mine, am încercat să 

scap, dar am căzut pe geam, 

de la etaj. Am fost transportat 

la Spitalul Elias de urgenţă şi 

o echipă ce medici se ocupă 

în clipa de faţă de fracturile 

mele”, a scris Adrian Naidin 

pe pagina sa de Facebook.

Ce au găsit polițiștii?

Surse din rândul ancheta-

torilor au declarat pentru 

agenţia Mediafax că ofi ţerii 

antidrog nu au greşit adresa. 

„În urma percheziţilor, în lo-

cuinţa principalului suspect, 

au fost descoperite aproxima-

tiv 500 de grame de canna-

bis, 5 grame de cocaină şi o 

instalaţie completă pentru 

cultură indoor de cannabis", 

se arată în comunicatul Poli-

ţiei Române. Potrivit evz.ro 

drogurile erau pregătite spre 

vânzare. 

Artistul şi-a anulat 
concertul

„Ştiu că spectacolul din 

data de 10 este aproape vân-

dut, urma să afl aţi de pla-

nuri viitoare, concertele pe 

care le pregăteam, de CD-uri-

le pe care intenţionez că le 

lansez şi multe altele. Am 

transmis acest mesaj impre-

sarului meu pentru a fi  adus 

la cunoştinţa dumneavoas-

tră. Nu aş vrea să mă trans-

form într-un caz senzaţio-

nal. Voi revenio curând cu 

ştiri despre starea mea de să-

nătate”, a mai scris artistul.

Cariera artistului

Adrian Naidin a absolvit 

Liceul de Muzică „Sigismund 

Toduţă”, la clasa prof. Ga-

briela Todor, care a avut un 

rol uriaş şi decisiv în forma-

rea lui că violoncelist şi Aca-

demia de Muzică „Gheorghe 

Dima” din Cluj-Napoca, Sec-

ţia Violoncel şi Muzică de 

Camera. S-a perfecţionat ul-

terior cu cel supranumit „Pa-

ganini al violoncelului”, Mis-

cha Maisky. A debutat în 

1998 că artist instrumentist 

la Opera Maghiară din 

Cluj-Napoca. Între 2000 şi 

2003 a colaborat cu Teatrul 

Naţional Bucureşti pentru 

muzică de teatru. Din 2001 

este membru al Orchestrei 

Naţionale Radio din Bucu-

reşti. A susţinut numeroase 

concerte atât la nivel naţio-

nal cât şi la nivel inernaţi-

onal în Cluj, Bucureşti, Ate-

na, Milano sau Viena. A ob-

ţinut numeroase premii la 

concursuri naţionale şi in-

ternaţionale de muzică, din-

tre care două premii III la 

„Olimpiada Naţională de 

Muzică” (1987 şi 1990), pre-

miul ÎI la „Concursul Naţi-

onal de Interpretare Muzi-

cală’ şi Premiul ÎI pentru 

Muzică de Camera la „Con-

cursul Internaţional de la 

Reichenau”, Austria (1997).

Violoncelist clujean, 
căutat de poliţişti
Artistul clujean Adrian Naidin a trecut ieri printr-un şoc, după ce a fost 
percheziţionat de poliţişti.

Adrian Naidin s-a aruncat de la etajul locuinţei, în timpul unor percheziţii
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Comisia juridică 

a Camerei Deputaţilor are 

termen până lunea viitoa-

re să întocmească rapor-

tul privind cererea minis-

trului Justiţiei de încuvi-

inţare a reţinerii şi arestă-

rii preventive a deputatu-

lui Adrian Gurzău, iar 

votul va fi  dat marţi în 

plen.

„Astăzi (miercuri – n.r.) 

la Biroul permanent am avut 

un singur punct pe ordinea 

de zi – scrisoarea doamnei 

ministru al Justiţiei referi-

toare la încuviinţarea reţi-

nerii şi arestări preventive 

a lui Adrian Gurzău, pentru 

infracţiunea de trafic de in-

fluenţă. Au venit 12 volu-

me, au în jur de 250 de pa-

gini fiecare. Începând din 

acest moment, la Comisia 

juridică stă la dispoziţia 

domnului deputat întreaga 

documentaţie trimisă de 

doamna ministru. S-a dat 

termen de trei zile Comisi-

ei juridice pentru întocmi-

rea raportului, asta înseam-

nă luni, iar marţi, după vo-

tul final, o să intre la votul 

plenului atât încuviinţarea 

reţinerii, cât şi a arestării 

lui Adrian Gurzău”, a decla-

rat secretarul Camerei, Mar-

cel Ciolacu, la finalul şedin-

ţei Biroului permanent.

Potrivit acestuia, Comisia 

juridică are dreptul să prelun-

gească termenul de trei zile cu 

încă două, însă preşedintele co-

misiei, Bogdan Ciucă, a spus 

că o să se încadreze în termen.

De ce este acuzat?

Parlamentarul Adrian Gur-

zău şi fostul candidat la func-

ţia de primar al Clujului a fost 

audiat, în cursul nopţii de luni 

spre marţi, la sediul DNA, aces-

ta fi ind vizat în dosarul în ca-

re au fost reţinuţi Angela Ton-

cescu, fost preşedinte al Con-

siliului de Administraţie al S.C 

Carpatica Asig, şi Dan Hosu, 

soţul fostului procuror şef in-

terimar al DIICOT.

Ulterior, procurorii DNA au 

cerut Camerei Deputaţilor în-

cuviinţarea reţinerii şi a ares-

tării preventive a deputatului 

PMP Adrian Gurzău, acesta fi -

ind acuzat de trafi c de infl uen-

ţă în dosarul în care a fost re-

ţinută Angela Toncescu, fost 

preşedinte al Consiliului de Ad-

ministraţie al S.C Carpatica 

Asig.

„În perioada 8 aprilie 2015 

– 1 noiembrie 2015, inculpata 

Toncescu Angela, membru şi 

începând cu data de 2 iulie 

2015, preşedinte al Consiliului 

de Administraţie al SC Carpa-

tica Asig SA, i-a promis incul-

patului Gurzău Adrian, depu-

tat în Parlamentul României şi 

administrator în fapt al unei fi r-

me, care a şi acceptat promisi-

unea, întocmirea unui contract 

de prestări servicii între fi rma 

respectivă, în calitate de pre-

stator şi SC Carpatica Asig SA, 

în calitate de benefi ciar”, anun-

ţă DNA într-un comunicat de 

presă.

Potrivit sursei citate, con-

tractul a fost încheiat la da-

ta de 2 noiembrie 2015 iar 

obiectul acestuia îl constitu-

ia "furnizarea, de către fi rma 

controlată de deputat, a unor 

servicii specializate de ”rela-

ţii clienţi, info-line, contact 

center vânzare şi marketing”, 

pe o durată minimă de 5 ani", 

valoarea totală fiind de 

270.000 de euro.

Cum vor vota 
parlamentarii clujeni 
la ridicarea imunităţii

Parlamentarii clujeni- cei 

care au putut fi  contactaţi- sus-

ţin că nu vor impiedica actul 

justiţiei.

„Voi vota pentru ca justi-

ţia să îşi facă treaba”, a de-

clarat deputatul PSD de Cluj, 

Cornel Itu.

„Voi vota pentru încuviin-

ţare, ca întotdeauna şi la ve-

dere, pentru a nu exista inter-

pretări”, 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 interpretări, 

va fi  un vot la vedere”, a de-

clarat deputatul Elena Reuer.

„Voi vota ca întotdeauna, 

pentru actul justiţiei. Nicio-

dată nu m-am opus cercetă-

rii, am declarat întotdeauna 

acest lucru”, a spus Mircea 

Irimie, deputat ALDE.

„PNL a votat mereu pen-

tru mersul justiţiei, nu m-am 

niciodată înfăpturii actului 

justiţiei", a spus şi deputatul 

PNL Radu Zlati.

Cererea Justiţiei în cazul deputatului de Cluj Adrian Gurzău, 
ajunge la vot, în plen, săptămâna viitoare

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

De aproape o lună, pri-

marul Emil Boc a anun-

ţat că începe curăţarea 

Someşului. Culmea, râul 

este tot mai murdar şi 

încărcat cu deşeuri. 

Aceasta înseamnă că edi-

lul şef nu şi-a ţinut pro-

misiunea, iar cei respon-

sabili cu această sarcină 

nu şi-au făcut treaba.

Primăria nu poate cură-

ţa Someşul din cauză că nu 

îl are în administrare, aşa 

că Emil Boc a discutat cu 

cei de la Administraţia Ba-

zinală Someş-Tişa, în admi-

nistrarea cărora se află râ-

ul. Aceştia au promis că îl 

vor curăţa. Dar săptămâni-

le au trecut şi Someşul este 

la fel de jegos şi infect.

În urmă cu câteva zile, 

în zona Sălii Sporturilor, So-

meşul era extrem de mur-

dar, iar pe maluri zăceau 

mormane de gunoaie. Pe 

unul dintre maluri, prinsă 

în gunoaie, zăcea abando-

nată o hidrobicicletă sub for-

mă de lebădă, „utilajul” cu 

care muncitorii au adunat 

deşeuri. Eficienţă zero, bi-

neînţeles.

Oamenii s-au săturat să 

vadă râul murdar, astfel că 

îi bat obrazul primarului de 

câte ori au ocazia. Cea mai 

recentă sesizare a fost pos-

tată acum două zile pe o 

platformă online de către o 

clujeancă, Alina M.: „Dom-

nule primar, încep să cred 

că plătim inutil taxele loca-

le. Am fost neplăcut surprin-

să să văd tonele de mizerie 

care plutesc pe Someş, toc-

mai în centrul oraşului şi nu 

am cum să mă întreb ce fac 

cei de la Mediu în acest sens. 

Mizeriile acestea vin de la 

cei necontrolaţi care dever-

sează în apă toate deşeuri-

le pentru care nu s-au găsit 

încă soluţii. Nu vreau să 

cred că ţine de lipsa de ci-

vilizaţie. Vă rog să găsiţi de 

urgenţă soluţii pentru că es-

te trist ce se vede şi este pă-

cat de toate celelalte inves-

tiţii locale făcute. O astfel 

de privelişte le cam anulea-

ză pe celelalte”.

Reprezentanţii Primăriei 

vin cu o nouă promisiune: 

săptămâna aceasta vin mun-

citorii de la Administraţia 

Bazinală Someş-Tisa cu un 

utilaj nou şi adună mizeri-

ile: „Administraţia Bazina-

lă Someş-Tisa, în adminis-

trarea căreia se află albia râ-

ului Someş, a achiziţionat 

un utilaj cu ajutorul căruia 

va încerca să rezolve pro-

blema deşeurilor. Interven-

ţia va avea loc în cursul aces-

tei săptămâni”.

Să sperăm că nu este vor-

ba despre o altă barcă lebădă.

În august, Boc spunea că 

în septembrie vor fi monta-

te stăvilare pentru a opri gu-

noaiele. Luna este aproape 

gata şi stăvilare tot nu avem. 

Avem jeg din plin pe Someş. 

„Am avut o discuţie şi cu 

conducerea Apelor Române. 

Ne-au asigurat că vor avea 

un echipaj cu barcă, cu pa-

tru persoane care va lucra 

non stop şi care va aduna 

deşeurile de mai mici sau 

mari dimensiuni. Am pro-

mis un sprijin din partea 

Primăriei pentru a face fa-

ţă. Tot ce ajunge pe mal ţi-

ne de noi, iar ce este în al-

bie este al Apelor Române. 

Aşa sunt legile”, a declarat 

Boc luna trecută.

Cât de infect este Someşul! Noi 
promisiuni de curăţare a râului
În urmă cu câteva zile, în zona Sălii Sporturilor, Someşul era extrem de murdar, cu vegetație care plutea 
pe apă, pet-uri și alte resturi, iar pe maluri zăceau mormane de gunoaie.

În urmă cu câteva zile, în zona Sălii Sporturilor, Someşul era extrem de murdar, iar pe maluri zăceau mormane de gunoaie.
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Consilierii judeţeni PSD şi 

PNL au votat fără discuţii 

dizolvarea societăţii Cluj 

Arena şi sunt cu un pas 

mai aproape de cedarea cu 

titlu gratuit a stadionului 

către Primărie, precum şi 

accesarea creditului de 50 

de milioane de euro care 

va împovăra judeţul pe 

următorii 12 ani.

În şedinţa de ieri, consilierii 

judeţeni din opoziţie nu au fost 

interesaţi să discute ce se va în-

tâmpla cu datoria pe care soci-

etatea care administrează Cluj 

Arena, care va intra în urma vo-

tului de miercuri în faliment, o 

are, în sarcina cui vor rămâne 

cele 3,3 milioane de euro din 

taxe şi impozite neplătite după 

dizolvarea SC Cluj Arena SA.

Din totalul celor 34 de con-

silieri judeţeni prezenţi la şe-

dinţă, 33 au votat pentru în-

cetarea contractului de asoci-

ere în participaţiune încheiat 

între Consiliul Judeţean Cluj 

şi Societatea Cluj Arena SA în 

vederea exploatării stadionu-

lui şi asupra trecerii imobilu-

lui Cluj Arena din proprieta-

tea privată în proprietatea pu-

blică a judeţului Cluj pentru 

ca ulterior obiectivul să fi e ce-

dat cu titlu gratuit Primăriei 

Cluj-Napoca.

S-a decis falimentul 
societăţii Cluj Arena

În urma votului de ieri, 

practic societatea Cluj Are-

na va rămâne fără obiect de 

activitate, adică practic ea 

nu va mai exista. În aceste 

condiţii, se ridică întrebarea 

legitimă cui îi va cere Primă-

ria să plătească datoria de 

3,3 milioane de euro? Con-

siliului Judeţean Cluj? E greu 

de crezut că societatea va fa-

ce rost de 3,3 milioane de 

euro până pe 31 octombrie 

când practic ea va dispărea 

de pe piaţă, potrivit hotărâ-

rii de Consiliu Judeţean.

Niciun consilier judeţean, 

fi e de la putere, fi e din opo-

ziţie, nu a fost interesat de 

acest subiect. Cu alte cuvin-

te, Consiliul Judeţean este cu 

un pas mai aproape de a ce-

da cu titlu gratuit către Pri-

măria Cluj-Napoca un obiec-

tiv în valoare de 45 milione 

de euro, cât a costat ridicarea 

Cluj Arena.

„Dacă e vorba de datorii, 

cei care le pretind să ni le 

ceară. Să le ceară societăţii 

Cluj Arena. Dacă societatea 

va avea aceşti bani, îi va plă-

ti, dacă societatea nu îi va 

avea, nu îi va plăti. În mo-

mentul în care obiectul din 

contractul de asociere dispa-

re, societatea nu mai are 

obiect de activitate”, spunea 

săptămâna trecută într-o con-

ferinţă de presă preşedintele 

CJ Cluj Alin Tişe.

Strică UDMR calculele lui 
Boc şi Tişe?

Practic, prin votul de ieri, 

Consiliul Judeţean se va ocu-

pa, deocamdată, în continu-

are de administrarea Cluj Are-

na până când, printr-un nou 

proiect de hotărâre, se va de-

cide dacă Cluj Arena va fi  

transferat către Primărie.

„Stadionul va intra în admi-

nistrarea direcţiei noastre de 

administrare a patrimoniului 

public şi privat unde printr-un 

serviciu special vom prelua toa-

te contractele pe care le are so-

cietatea Cluj Arena cu opera-

torii şi îl vom administra din 

bugetul judeţului prin angajaţi 

ai Consiliului Judeţean, perso-

nal contractual. Ei vor putea fi  

cei care lucrează actualmente 

la societatea Cluj Arena sau vor 

fi  alţii pentru că va trebui să 

facem pentru partea de anga-

jaţi contractuali un concurs da-

că devin angajaţi ai Consiliu-

lui. Nu se poate să-i preluăm 

sub o altă formă”, spune pre-

şedintele CJ Cluj.

Rămâne de văzut dacă pro-

iectul privind cedarea Cluj 

Arena către Primăriei va tre-

ce de votul consilierilor. Pen-

tru ca acest proiect să treacă, 

fi ind vorba de patrimoniu, es-

te nevoie de votul a 2/3 din 

numărul consilierilor judeţeni, 

adică să fi e prezenţi şi să vo-

teze „pentru” toţi consilierii 

PNL şi cei de la UDMR.

Surpriza ar putea veni de la 

actualul vicepreşedinte al CJ 

Cluj, Vakar Istvan, care a preci-

zat că încă nu e decis dacă vo-

tează proiectul privind cedarea 

cu titlul gratuit a stadionului în 

proprietatea Primăriei. Vakar 

spune că problema trebuie ana-

lizată şi discutată pentru a se 

vedea dacă este cea mai bună 

variantă pentru judeţ şi dacă nu 

sunt alte variante mai bune de 

administrare a noii arene a Clu-

jului. „Sunt aici să fac adminis-

traţie şi să decid ce e mai bine 

pentru clujeni. De aceea m-au 

ales. Nu putem ceda un obiec-

tiv foarte important şi valoros 

aşa de uşor”, a spus Vakar

Datorii şi conturi blocate

În 2011, în timpul primu-

lui mandat al lui Alin Tişe s-a 

aprobat înfi inţarea, în asoci-

ere cu Regia Autonomă de Ad-

ministrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat al judeţului Cluj 

(n.red. RAADPP, în prezent 

desfi inţată), a Societăţii Co-

merciale „Cluj Arena” SA.

În 2014, a venit o decizie a 

Curţii de Conturi care statua 

faptul că în perioada 2011-2014, 

nu au fost plătite taxa pe clă-

diri în valoare de 5.659.216 lei 

şi taxa pentru terenuri în va-

loare de 148.439 lei. În 2015, 

municipiul Cluj-Napoca, Direc-

ţia de Impozite şi Taxe locale, 

a emis un titlu executoriu prin 

care solicită achitarea sumei de 

14.925.531 lei cu titlu de taxă 

pe clădiri şi taxă pe teren.

Decizia Curţii de Conturi 

a fost contestată de către S.C. 

Cluj Arena SA, însă în octom-

brie 2015, instanţa de fond a 

respins cererea, solutia fi ind 

irevocabilă. De atunci, contu-

rile Cluj Arena sunt blocate.

Ordin de la Tişe: „Ordine 
în PSD”

Şi proiectul privind acce-

sarea unui credit de 50 de 

milioane de euro consilierii 

a fost votat într-o majorita-

te covârşitoare (33 de voturi 

„pentru”), cu toate că la 

acest proiect consilierul ju-

deţean Vasile Sălătioan 

(PSD) a reuşit să îl irite pe 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Alin Tişe cu între-

bări incomode.

„Acest acredit acoperă o 

parte a necesarului lucrărilor 

care sunt în derulare. Din bu-

getul propriu alocăm prin Di-

recţia de Investiţii anual apro-

ximativ 20 milioane de lei. Ce 

altă sursă de fi nanţare aveţi 

pentru cei 800 de kilometri 

pentru a fi naliza lucrările de 

modernizare a drumurilor ca-

re nu se afl ă în anexa proiec-

tului de hotărâre şi ce facem 

cu ceilalţi 400 de kiloemtri ca-

re nu sunt cuprinşi în niciun 

program de modernizare? Tre-

buia mai devreme acţionat”, 

a spus Sălătioan.

Potrivit lui Tişe, semnarea 

contractului de credit va avea 

loc în două luni şi jumătate.

În mijlocul discuţiilor, şi-a 

făcut apariţia şi consilierul ju-

deţean Remus Lăpuşan liderul 

de grup al consilierilor jude-

ţeni PSD, fapt ce l-a făcut pe 

Alin Tişe să exclame: “Ne bu-

curăm că aţi venit. Trebuia un 

pic de ordine în grupul PSD. 

Consilierul judeţean Sălătioan 

face un pic de gălăgie”.

Cele 50 de milioane de eu-

ro vor merge, în marea majo-

ritate, pe reabilitarea a 500 de 

kilometri de drumuri judeţene.

În 2005, fostul preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj, 

Marius Nicoară, a accesat un 

credit în valoare de 55,5 mi-

lioane de lei pentru reparaţia 

drumurilor judeţene. Creditul 

a fost luat pentru o perioadă 

de 10 ani.

PSD nu a stricat maşinăria de vot 
disciplinat din Consiliul Judeţean Cluj
Ca niciodată, în şedinţa de ieri de Consiliu Judeţean a existat consens deplin între PSD şi PNL. În ce scop?

Ieri a fost cea mai liniştită şedinţă de CJ, toate proiectele fi ind votate pe bandă rulantă de PNL şi PSD fără certuri şi discuţii

Demisia lui Vasile Blaga 

din conducerea PNL pro-

voacă un adevărat cutre-

mur în PNL. 

Liberalii analizează trei va-

riante după vacantarea func-

ţiei de co-preşedinte al PNL, 

o dată cu demisia lui Blaga: 

un nou copreşedinte, preşe-

dinte unic sau congres. Fos-

tul lider al PNL Cluj Marius 

Nicoară spune însă că gestul 

lui Blaga nu va infl uenţa cu 

nimic defi nitivarea listei can-

didaţilor clujeni la Parlament 

şi aşa întârziată.

Vasile Blaga a demisionat 

din funcţia de copreşedinte al 

PNL, dar şi din funcţia de şef 

de campanie, după ce a fost 

pus sub control judiciar într-un 

dosar în care este acuzat de 

trafi c de infl uenţă. Mai mult, 

acesta nici nu va mai candida 

la alegerile din decembrie.

La Cluj, demisia acestuia ar 

putea grăbi o şedinţă a liberali-

lor sau dimpotrivă ar putea să 

întârzie din nou defi nitivarea 

listei de candidaţi la parlamen-

tare, care trebuie semnată de 

doi co-preşedinţi. Şedinţa Cole-

giului Director în care ar fi  tre-

buit să se dea un vot pentru o 

listă comună ar fi  trebuit să ai-

bă loc la sfârşitul acestei săptă-

mâni, dar încă nu s-a stabilit o 

dată exactă, spune co-preşedin-

tele PNL Cluj, Marius Nicoară.

„Dacă discutăm de listele 

noastre de candidaţi, la Cluj, 

nu cred că demisia lui Vasile 

Blaga va afecta în vreun fel 

lucrurile. Este o demisie de 

onoare, până la momentul cla-

rifi cării dosarului, sper cu o 

neîncepere a urmării penale 

sau o achitare”, a declarat Ma-

rius Nicoară, fost co-preşedin-

te al PNL Cluj.

Pe de altă parte, purtăto-

rul de cuvânt al PNL, Adria-

na Săftoiu, a precizat că lide-

rii partidului se vor reuni în 

şedinţă la sfârşitul săptămâ-

nii, precizând că în contextul 

demisiei lui Vasile Blaga libe-

ralii au trei opţiuni-desemna-

rea unui copreşedinte în lo-

cul lui Blaga, preşedinte unic 

sau congres.

Adriana Săftoiu a afi rmat 

că reprezentanţii fostului PDL 

ar putea desemna un alt co-

preşedinte, o altă variantă fi -

ind aceea ca liberalii să alea-

gă un preşedinte unic în ca-

drul Biroului Permanent.

De asemenea, un al trei-

lea scenariu este organizarea 

unui Congres Extraordinar al 

partidului pentru alegerea 

conducerii, variantă mai pu-

ţin plauzibilă în condiţiile în 

care se apropie alegerile par-

lamentare.

Vasile Blaga, copreşedintele 

PNL, audiat ieri, la sediul DNA 

Ploieşti, într-un dosar de corup-

ţie, a fost plasat sub control ju-

diciar pentru o perioadă de 60 

de zile, într-un dosar privind fi -

nanţarea PD-L din perioada 

2009-2012.

Scenarii de lucru în PNL, după demisia lui Blaga
În articolul cu titlul 

„Cine este Adrian 

Gurzău, unul dintre cei 

mai leneşi şi „săraci” 

deputaţi clujeni”, publi-

cat ieri în Monitorul de Cluj, 

s-au strecurat erori car e 

ar putea infl uenţa modul 

în care s-a înţeles infor-

maţia transmisă, respec-

tiv situaţia fi nanciară a 

fi rmelor deputatului clu-

jean Adrian Gurzău, 

reprezentant al Partidului 

Mișcarea Populară.

Precizăm că firmele au 

avut rezultate pozitive şi că 

bilanţul trebuie recitit în fe-

lul următor: firma WorldWi-

de Solution Center SRL a 

avut în 2014 o cifră de afa-

ceri de 24.000 lei, iar în 2015 

aceasta a fost de 99.831 lei. 

Profi tul a fost în 2014 de 

23.116 lei, iar în 2015 a ajuns 

la 95.911 lei. 88.000 lei, respec-

tiv 104.934 lei au reprezentat 

însă “casa şi conturile în bănci”. 

Firma soţiei sale, Cecilia 

Gurzău (Petrovan), WSC In-

vest SRL-D, a avut în 2014 

o cifră de afaceri de 167.038 

lei, iar în 2015 aceasta a fost 

de 526.077 lei, cu opt anga-

jaţi, rspectiv patru angajaţi. 

Profitul net a fost în 2014 

de 94.402 lei, iar în 2015 de 

7.566 lei. 

„Casa şi conturile” au re-

prezentat 17.091 lei în 2014, 

iar în 2015 au ajuns la 

288.468 lei.

Erată
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Din această perspectivă 

evoluţia dolarului ameri-

can este una foarte agita-

tă, în condiţiile în care 

investitorii consideră că 

o victorie a lui Hillary 

Clinton ar facilita creşte-

rea dobânzii din SUA. În 

schimb, câştigarea alege-

rilor de către Donald 

Trump pune sub semnul 

întrebării viitoarele deci-

ziil ale Comitetului de 

politică monetară al Fed 

(FOMC).

Avantajul luat, conform 

sondajelor, de d-na Clinton 

în urma primei dezbateri te-

levizate, a redresat uşor do-

larul pe pieţele internaţio-

nale, iar cursul a crescut de 

la 3,9567 la 3,9660 lei, co-

taţiile fluctuând intre 3,963 

si 3,98 lei.

Raportul euro/leu a scă-

zut insesizabil, de la 4,4495 

la 4,4493 lei. Tranzacţiile 

din piaţa valutară s-au miş-

cat între 4,4460 şi 4,4520 

lei, iar cotaţiile de la ora 

14:00 erau de 4,4490 – 

4,4520 lei.

În opinia majorităţii ana-

liştilor, BNR nu va modifi-

ca mâine politica sa mone-

tară, menţinând dobân-

da-cheie la 1,75%/an, mă-

sură care va proteja, în con-

tinuare, leul. Economiştii aş-

teaptă creşteri ale dobânzii 

in cursul anului viitor, da-

torită perspectivelor inflaţi-

ei şi posibila încetinire a 

creşterii economice.

Media monedei elveţie-

ne, care se tranzacţiona pe 

pieţele internaţionale între 

1,088 şi 1,09 franci/euro, a 

scăzut de la 4,0849 la 4,0823 

lei.

Monedele din regiune 

erau stabile faţă de euro, 

cea poloneză tranzacţionân-

du-se la 4,281 – 4,295 zloţi 

iar cea maghiară la 307,5 – 

308,4 forinţi.

Investitorii aşteptau de-

claraţiile preşedintelui BCE, 

Mario Darghi, şi cele ale pre-

şedintelui Fed, Janet Yellen, 

în faţa Parlamentului ger-

man, respectiv a Comisiei 

de finanţe a Camerei Repre-

zentanţilor a Congresului 

SUA.

Pe acest fond, moneda 

americană se aprecia uşor 

pe pieţele internaţionale, la 

1,1182 – 1,1223 dolari/euro.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00. (R.G.)

Dolarul recuperează o parte din terenul pierdut
Ne mai despart şase săptămâni de finalul uneia dintre cele controversate campanii prezidenţiale din SUA.

PIAŢA VALUTARĂ

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca sunt 

scoase la vânzare case al 

căror preţ trece de 1 

milion de euro. Cu ace-

iaşi bani puteţi cumpăra 

case în Berlin sau vile în 

zone exotice din Spania 

şi Italia. De-a lungul ani-

lor, în oraşul de pe 

Someş s-au tranzacţionat 

case cu sume aproape de 

2 milioane de euro.

Anul trecut, în Cluj-Na-

poca, au fost vândute 432 

de case, potrivit unei anali-

ze a pieţei imobiliare loca-

le publicată de Primărie. Va-

loarea totală a tranzacţiilor 

pe acest segment imobiliar 

a sărit de 51 de milioane de 

euro.

Situaţia defalcată pe car-

tiere arată că cele mai mul-

te case, 52, s-au vândut în 

Dâmbul Rotund, urmat de 

Centru cu 44 de case, An-

drei Mureşanu şi Iris cu câ-

te 34 de case fiecare. Locul 

patru în clasament este ocu-

pat de cartierul Gheorgheni 

cu 30 de case vândute anul 

trecut. În cartierul Europa 

s-au vândut 25 de case, ur-

mat de Gruia şi Zorilor cu 

24 de case fiecare.

1,2 milioane euro, 
cea mai scumpă casă

Din cele 432 de case tranz-

acţionate, cea mai scumpă 

a fost în cartierul Andrei 

Mureşanu şi a fost vândută 

cu aproximativ 1,2 milioa-

ne euro.

Majoritatea caselor cum-

părate anul trecut în Cluj-Na-

poca au fost achiziţionate 

cu finanţare proprie. 85% 

din tranzacţii au fost efec-

tuate în acest mod.

Conform datelor publica-

te în analiză, 55% din va-

loarea tranzacţiilor au fost 

făcute în cartierele Europa, 

Mănăştur, Andrei Mureşa-

nu, Gheorgheni, Centru, Bor-

hanci şi Iris.

Cum arată casele de 1 
milion de euro din Cluj

Casa din Andrei Mureşa-

nu vândută anul trecut cu 

1,2 milioane euro nu este 

nici prima, nici ultima din 

Cluj vândută cu o sumă a-

tât de mare. În 2013, Casa 

Tătaru a fost vândută cu 1,7 

milioane de euro. Omul de 

afaceri Ştefan Gadola a fost 

cel care a pus banii jos pen-

tru acest imobil.

Acum, în ofertele agenţii-

lor imobiliare şi pe site-urile 

cu anunţuri există case pen-

tru care proprietarii cer pes-

te 1 milion euro. De exem-

plu, un proprietar a scos la 

vânzare cu 1.050.000 euro o 

casă situată în cartierul An-

drei Mureşanu, cu o suprafa-

ţă construită de 770 mp şi o 

grădină de 850 mp. Casa es-

te dispusă pe patru nivele.

Alte case care sar 
de 1 milion de euro

O altă casă din Cluj-Na-

poca este scoasă la vânza-

re cu 1.250.000 euro, în zo-

na centrală, cu SPA, lac şi 

teren cu o suprafaţă de 6.000 

de mp.

O casă cu şase camere în 

Andrei Mureşanu, aproape de 

Parcul Engels, cu o suprafaţă 

construită de 640 de metri pă-

traţi este pusă în vânzare pen-

tru 1,2 milioane euro.

În cartierul Gheorgheni se 

vinde o casă cu 1,2 milioane 

euro. Are cinci camere şi su-

prafaţa de 520 de metri pătraţi.

Ce poţi cumpăra cu 1 milion 
de euro în Europa

Casele puse în vânzare în 

Europa pentru un preţ simi-

lar nu au acelaşi număr de 

camere şi nici teren atât de 

generos ca cele din Cluj, dar 

sunt moderne, cochete, cu 

grădini aranjate cu gust şi 

situate în metropole sau zo-

ne exotice. De exemplu, cu 

un 1 milion de euro puteţi 

cumpăra o casă în Berlin, cu 

suprafaţa de 169 metri pă-

traţi şi patru camere.

Cu 1 milion de euro pu-

teţi să cumpăraţi o vilă pe 

Costa del Sol, Spania, cu 6 

dormitoare, 6 băi, suprafa-

ţă totală de 340 de metri pă-

traţi şi teren de 2.000 de me-

tri pătraţi. De asemenea, cu 

1 milion de euro puteţi cum-

păra o vilă în Italia, cu 8 

dormitoare şi teren de 7.000 

de metri pătraţi.

Merită casele din Cluj 1 milion 
de euro? Ce imobile puteţi cumpăra 
cu aceiaşi bani în Europa
Cea mai scumpă casă vândută anul trecut în Cluj-Napoca a valorat 1,2 milioane euro şi este situată 
în cartierul Andrei Mureşanu.

Această vilă din cartierul Gheorgheni este scoasă la vânzare cu aproximativ 1 milion de euro

Recent, a fost scoasă la vânzare cea mai scumpă casă din 
lume, Villa Les Cedres, pentru suma de 860 milioane de lire 
sterline. Este situată pe Coasta de Azur și a fost reședinţa 
regelui Leopold al II-lea al Belgiei. Impresionanta casă ofe-
ră o vedere incredibilă la ocean, are o piscină imensă, are 
10 dormitoare și una dintre cele mai frumoase grădini din 
Europa, care include și vegetaţie tropicală.

Cea mai scumpă casă din lume, 
scoasă la vânzare

1. Dâmbu Rotund: 
52 de case vândute

2. Centru: 44 de case 
vândute

3. Andrei Mureșanu 
și Iris: 34 de case fi ecare

4. Gheorgheni: 
30 de case vândute

5. Europa: 25 de case 
vândute

6. Gruia și Zorilor: 
20 de case vândute

Top tranzacţii 
case 2015 în Cluj:
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Cel mai bun dintre elevii 

din Cluj a vorbit pentru 

Monitorul de Cluj despre ce 

înseamnă să fi i cel mai 

bun, ce ar schimba el în 

sistemul de învăţământ, 

dar şi cum vede România 

peste 20 de ani.

Cât de greu este să devii 
cel mai bun elev?

Sebastian Nechita: Pentru 

mine aceste titulaturi sunt des-

tul de relative. Contează, dar 

nu este cel mai relevant fap-

tul cât lucrezi sau cât de mult 

încerci tu. Până la urmă Dum-

nezeu ridică pe cine vrea şi 

coboară pe cine vrea. Nu ţi-

ne aşa de mult de tine. Dacă 

în planul lui a fost să mă ri-

dice în această perioadă este 

foarte bine, dar nu ţine nea-

parat de mine.

Ce ai modifi ca în sistemul 
de învăţământ?

În opinia mea în România 

chiar se face şcoală destul de 

bună. Se pune accentul pe mai 

multe materii, chiar şi la liceu 

unde teoretic ţi-ai ales specia-

lizarea. Am auzit destul de 

multe plângeri legate de acest 

aspect că liceul se concentrea-

ză pe toate materiile deşi tre-

buie să fi e îndreptat spre pro-

fi lul său. De exemplu dacă eu 

am mers la matematică-infor-

matică trebuie să fac matema-

tică şi informatică, iar restul 

materiilor să le las baltă. Eram 

şi eu de acord cu părerea a-

ceasta până într-un punct, dar 

am mai citit mai multe artico-

le pe internet şi am văzut că 

nu este chiar aşa. În cazul în 

care te-ai hotărât că vrei să 

studiezi matematica şi infor-

matica şi nu ai reuşit liceul a 

avut grijă cât de cât să te pre-

gătească pentru toate domeni-

ile. Nu trebuie să mergi toată 

viaţa şi să studiezi matemati-

ca şi informatica şi poţi să te 

reprofi lezi. Sistemul acesta 

cumva este bun, chiar dacă 

este mai greu şi mai solicitant 

pentru elevi şi pentru cei care 

ştiu exact ce vor să facă şi ştiu 

ce le place. Pentru marea ma-

joritate este un sistem bun.

Există ore sau cursuri la ca-
re ai renunţa dacă ai putea?

Chiar de renunţat de tot nu 

cred pentru că mi se pare cum-

va important să cunoşti baze-

le tuturor materiilor. În cazul 

meu poate că aş renunţa la 

aprofundarea unor materii. 

Deci să nu se facă atât de apro-

fundat. Spre exemplu n-aş re-

nunţa la desen pentru că era 

o oră relaxantă, chiar dacă nu 

mă prea pricepeam eu. Era o 

activitate recreativă.

În fi ecare an după exame-
ne (bacalaureat sau evalu-
are naţională) lumea caută 
vinovaţii pentru rezultatele 
proaste. Cine crezi tu că 
este culpabil?

Bacalaureatul ca examen 

mie mi se pare destul de strict, 

iar materia nu este uşoară. Mi 

se pare normal că nu promo-

vează toţi elevii. Probabil că 

cei care pică examenul nu în-

vaţă şi nu-şi dau interesul. Nu 

cunosc situaţiile exacte din al-

te licee. În liceul meu (n.red.: 

Liceul Tiberiu Popoviciu, insti-

tuţie de învăţământ unde toţi 

elevii şi-au luat examenul de 

Bacalaureat cu note mari în 

acest an) ştiu că au fost rezul-

tate foarte bune. Toată lumea 

se străduia să ne înveţe. Cel 

puţin în liceul meu de exem-

plu nu pot să dau vina pe pro-

fesori. În şcolile în care nu ia 

nimeni bacalaureantul sau sunt 

puţini care-l trec s-ar putea să 

fi e şi vina profesorilor, dar nu 

pot să vorbesc în necunoştin-

ţă de cauză. În liceul meu pu-

teai să pici numai dacă nu-ţi 

dădeai tu interesul. Profesorii 

chiar făceau tot ce puteau să 

te sprijine şi dădeau totul.

Ce ai vrea să vezi peste 20 
de ani în România şi cum 
crezi că va arăta?

Îmi vine în minte un lucru 

ce caracterizează foarte bine 

România. Acesta este mesa-

jul meu pentru România şi ce-

ea ce aş vrea eu să se schim-

be: «Dacă poporul Meu, pes-

te care este chemat Numele 

Meu, se va smeri, se va ruga, 

va căuta Faţa Mea şi se va 

abate de la căile lui rele, îl voi 

asculta din ceruri, îi voi ierta 

păcatul, şi-i voi tămădui ţa-

ra» 2 Cronici 7:14.

Cel mai bun elev, 
despre sistemul 
de învățământ
Studentul Sebastian Nechita, cu ajutorul căruia Clujul 
se mândreşte în ţară şi străinătate, a fost numit oficial 
de către autorităţile locale cel mai bun elev al Clujului.

Sebastian Nechita (19 ani) a absolvit Liceul de Informatică 
Tiberiu Popoviciu, iar în prezent studiază informatica la 
Universitatea Babeș-Bolyai. Sebastian a reușit în anul școlar 
2015-2016 ca elev în clasa a XII-a să obţină nu mai puţin 
de 4 premii naţionale și internaţionale dintre care cea mai 
înaltă distincţie a fost Medalia de Bronz obţinută la 
Olimpiada Internaţională a Europei Centrale. În clasa a X-a 
s-a califi cat la olimpiada naţională de informatică și a luat 
locul doi, iar clasa a XI a luat locul patru. Studentul UBB are 
un cerc de prieteni foarte deștepţi, cum ar fi  Alexandru 
Velea sau Dragoș Crișan – olimpicii Clujului atât la nivel na-
ţional cât și la nivel internaţional.

Cine este Sebastian Nechita?

Sebastian Nechita a fost declarat de către autorităţile locale drept 
cel mai bun elev al Clujului
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Scriitorul Andrei Codrescu 

este invitat de onoare al 

celei de-a patra ediţii a 

Festivalului Internaţional 

de Carte Transilvania. 

Miercuri, 5 octombrie va 

avea loc lansarea de carte 

„The Art of Forgetting/

Arta uitării”, cu o traduce-

re de Alexandru Oprescu 

(Editurile Caiete Silvane şi 

Şcoala Ardeleană, Zalău – 

Cluj-Napoca, 2016).

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, partener al 

Festivalului Internaţional de 

Carte Transilvania, va decer-

na joi, 6 octombrie, titlul de 

Doctor Honoris Causa pro-

fesorului Franco Moretti, Pro-

fesor Danily C. şi Laura Lou-

ise Bell în ştiinţe umaniste 

la Universitatea Stanford din 

Statele Unite. Profesorul Fran-

co Moretti va ţine prelege-

rea „Abstraction, Patterns 

and Interpretation. New and 

Old in the Future of Huma-

nities”. Titlul îi este acordat 

în urma propunerii formula-

te de reprezentanţii Facultă-

ţii de Litere din cadrul Uni-

versităţii Babeş-Bolyai. Lau-

datio va fi  prezentat de Prof. 

dr. Mihaela Mudure.

Evenimentul va fi  urmat 

de o lansare de carte şi de 

Conferinţa „Emotions of Lon-

don 1700-1900", susţinută de 

Franco Moretti care va avea 

loc în 7 octombrie.

Franco Moretti (n. 1950) 

este profesor de literatură 

comparată şi istoric al for-

mei romaneşti. În prezent 

predă la Universitatea Stan-

ford, unde a fondat The Cen-

ter for the Study of the No-

vel şi Stanford Literary Lab. 

A editat cele cinci volume 

ale cercetării enciclopedice 

„Il Romanzo” (publicate la 

Editura Einaudi) şi e colabo-

rator frecvent al revistei „New 

Left Review. Dintre scrierile 

importante amintim: „Lette-

ratura e ideologie negli an-

ni trenta inglesi” (1976); 

„Signs Taken for Wonders: 

Essays in the Sociology of 

Literary Forms” (1983); 

„L'anima e l'arpia” (1986); 

„Il romanzo di formazione” 

(1986); sau „La letteratura 

vista da lontano” (2005).

Un alt invitat special este 

scriitorul Mircea Cărtărescu. 

Cititorii care îl îndrăgesc îl vor 

putea întlni pe Cărtărescu sâm-

bătă, 8 octombrie, de la ora 

13.00.

Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania se va des-

făşura în perioada 4-9 octom-

brie în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca.

Evenimentul începe marţi, 

la ora 12.00, cu un marş al 

lecturii. Toţi Cititorii (cu ma-

jusculă) sunt aşteptaţi la ora 

12.00 în faţa Universităţii Ba-

beş-Bolyai (Str. Mihail Kogăl-

niceanu nr. 1). Semn de recu-

noaştere, o carte la purtător! 

În drum spre Piaţa Unirii – 

unde, la ora 13.00, are loc 

Deschiderea ofi cială a FICT – 

câteva popasuri de lectură. 

Cei care doresc vor citi cu glas 

tare un fragment din cartea 

purtată. Scriitorii participanţi 

sunt invitaţi să dea startul la 

lectură.

Invitaţi speciali la Festivalul 
Internaţional de Carte Transilvania
Profesorul şi scriitorul italian Franco Moretti este unul dintre invitaţii speciali ai Festivalului Internaţional 
de Carte Transilvania. Printre invitaţii de onoare se numără şi scriitorii Mircea Cărtărescu şi Andrei Codrescu.
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Comisia Europeană a 

îndemnat ieri statele 

membre ale UE să-şi 

'intensifice eforturile' 

pentru a-i primi pe soli-

citanţii de azil aflaţi în 

prezent în Grecia, esti-

mând că este „posibil” 

să fie repartizaţi circa 

30.000 de migranţi eligi-

bili conform planului 

european de relocare 

până la sfârşitul lui 

2017, informează AFP.

Acest plan, adoptat în ur-

mă cu un an, a permis pâ-

nă acum repartizarea a doar 

5.651 de solicitanţi de azil 

din Grecia şi Italia, potrivit 

unor cifre publicate mier-

curi de executivul european. 

Obiectivul iniţial, fixat în 

septembrie 2015, era de a 

reloca 160.000 de persoane 

din aceste ţări, în decurs de 

doi ani.

„Datorită întăririi capaci-

tăţilor serviciului de azil al 

Greciei şi dacă statele mem-

bre îşi intensifi că eforturile, 

ar trebui să fi e posibilă mu-

tarea candidaţilor la reloca-

re care se afl ă încă în Grecia 

(circa 30.000) până la sfâr-

şitul anului viitor”, a esti-

mat miercuri, într-un comu-

nicat, Comisia Europeană.

„Relocarea este condam-

nată la succes”, a estimat co-

misarul european pentru mi-

graţie, Dimitris Avramopou-

los, care a preferat să sublini-

eze mai degrabă 'eforturile 

sporite consimţite de statele 

membre în timpul ultimelor 

luni' decât difi cultăţile care a-

par în aplicarea acestui plan 

controversat.

„Cu peste 1.200 de relo-

cări numai în luna septem-

brie”, a subliniat Avramo-

poulos, s-a demonstrat că 

„este posibil să fie accele-

rat procesul, dacă există vo-

inţă politică şi un simţ al 

responsabilităţii”.

Începând din septembrie 

2015, data în care a fost adop-

tat acest plan, 4.455 de so-

licitanţi de azil au fost trans-

feraţi din Grecia şi 1.196 din 

Italia, dintr-un obiectiv fi xat 

iniţial la 160.000 de persoa-

ne ce urmau a fi  relocate.

Însă acest obiectiv a fost re-

vizuit în scădere cu 54.000 de 

locuri (din totalul celor 160.000 

de relocări) pe care UE a de-

cis să le facă disponibile în ca-

drul acordului privind migra-

ţia încheiat cu Ankara, pentru 

a primi direct refugiaţi sirieni 

în UE dinspre Turcia.

Punerea în aplicare a a-

cestui acord cu Turcia „a 

continuat”, şi-a exprimat la 

rândul său satisfacţia 

prim-vicepremierul Comisi-

ei Europene, Frans Timmer-

mans, subliniind scăderea 

considerabilă a numărului 

de migranţi sosiţi în Grecia.

„Sosirea în medie a 85 de 

persoane pe zi începând din 

iunie” pe coasta Greciei din-

spre Turcia, „comparativ cu 

peste 1.700 de nou-sosiţi zil-

nic în luna care a precedat” 

încheierea acestui acord (în 

martie) şi „7.000 de migranţi 

sosiţi zilnic în octombrie 

2015”, „arată clar că este 

posibil să fie distrus mode-

lul economic al traficanţi-

lor” de migranţi, a punctat 

Comisia Europeană.

Solicitanţi de azil din Grecia, relocaţi în UE până la sfârşitul lui 2017

Preşedintele german 

Joachim Gauck, omolo-

gul său francez, 

Francois Hollande, pre-

cum şi fostul lider ame-

rican Bill Clinton au 

adus un omagiu ieri fos-

tului şef de stat israeli-

an Shimon Peres, dece-

dat în noaptea de marţi 

spre miercuri, conform 

France Presse.

„Aş vrea să vă exprim 

Dumneavoastră, precum şi 

poporului israelian profun-

dele mele condoleanţe”, 

scrie preşedintele german 

într-o scrisoare adresată 

omologului său israelian Re-

uven Rivlin.

„Shimon Peres a marcat 

Israelul ca niciun alt politi-

cian. El şi-a servit ţara în 

diferite funcţii – cu princi-

pii solide, când era vorba 

de securitatea Israelului, şi 

o voinţă puternică, atunci 

când era vorba despre a fa-

ce să avanseze procesul de 

pace cu palestinienii”, con-

tinuă Gauck.

„În pofida atrocităţilor 

comise (de nazişti) împotri-

va familiei sale în timpul 

Holocaustului, Shimon Pe-

res a întins mâna” germa-

nilor, a spus preşedintele 

Joachim Gauck. „Pentru a-

ceastă atitudine, noi îi sun-

tem foarte recunoscători”, 

scrie el. „Viaţa în serviciul 

păcii şi al reconcilierii poa-

te fi exemplu pentru tineri”, 

a mai adăugat preşedintele 

german.

La rândul său, preşedin-

tele francez Francois Hollan-

de a evocat amintirea unu-

ia „dintre cei mai înflăcăraţi 

apărători ai păcii” şi a „unui 

prieten fidel” al Franţei.

„Shimon Peres aparţine de 

acum Istoriei, care l-a însoţit 

de-a lungul întregii sale vieţi”, 

a scris Hollande într-un comu-

nicat. Odată cu dispariţia lui 

Shimon Peres, Israelul pierde 

unul dintre oamenii săi de stat 

cei mai iluştri, iar pacea – pe 

unul dintre cei mai înfl ăcăraţi 

apărători ai săi şi Franţa – un 

prieten fi del”, afi rmă preşedin-

tele francez, care avusese o ul-

timă întrevedere cu fostul şe-

ful al statului evreu în 25 mar-

tie. „Mi-am putut da seama că 

forţa convingerii sale era in-

tactă”, îşi aminteşte el.

Fostul preşedinte american 

Bill Clinton, care a supervizat 

semnarea la Washington a acor-

durilor de la Oslo între israe-

lieni şi palestinieni, a evocat 

într-un comunicat amintirea 

lui Shimon Peres, „un geniu 

cu inimă mare”, „un fervent 

avocat al păcii, al reconcilierii 

şi al unui viitor în care toţi co-

piii lui Abraham vor construi 

un viitor mai bun”.

Shimon Peres a suferit un 

accident vascular cerebral ma-

jor în 13 septembrie, însoţit 

de o hemoragie internă. El a 

fost plasat atunci sub respira-

ţie artifi cială şi sedative în sec-

ţia de terapie intensivă a spi-

talului Tel-Hashomer din Ra-

mat Gan, în apropiere de Tel 

Aviv, unde a decedat.

Ecouri pe plan internaţional 
după decesul lui Shimon Peres
Preşedintele francez Francois Hollande a evocat amintirea unuia „dintre cei mai înflăcăraţi apărători 
ai păcii” şi a „unui prieten fidel” al Franţei.

Shimon Peres a suferit un accident vascular cerebral major în 13 septembrie, însoţit de o hemoragie internă.
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Facturile CAA se pot plăti acum şi prin intermediul reţelei
un-doi Centru de plăţi

Clienţii Companiei de Apă Arieș își vor putea plăti de acum facturile, sigur și rapid, 
prin intermediul terminalelor un-doi Centru de plăţi. Pe lângă modalităţile de plată 
existente, prin intermediul casieriilor, plata prin bancă sau punctele de încasare Paypoint 
și Payzone, facturile se vor putea achita și prin intermediul reţelei un-doi Centru de plăţi, 
o metodă foarte practică și comodă de plată. Consumatorii CAA din tot arealul de deservire 
își vor putea plăti facturile foarte aproape de casă, ceea ce reprezintă un plus de confort 
și economie de timp.

Puncte de încasare un-doi Centru de plăţi din arealul de deservire CAA:

Nume Adresa Localitate

Euro Tel RHCI SRL Str. Andrei Mureșanu, Nr. 2 Câmpia Turzii

Leco Poiana SRL Str. Constructorilor FN Câmpia Turzii

Leco Poiana SRL Str. Oțelarilor FN Câmpia Turzii

Leco Poiana SRL Str. Republicii, Nr. 8 Câmpia Turzii

Leco Poiana SRL Str. Vânătorilor, Nr. 3 Câmpia Turzii

Dal Onicaș SRL-D Str. Principală, Nr. 307 Ceanu Mare

Dal Onicaș SRL-D Str. Principală, Nr. 413 A, Sc. 2 Ceanu Mare

Glisor Impex SRL Sat. Luna,  Nr. 519 Luna

Madrigal Comerț SRL Mihai Viteazul, Nr. 442 Mihai Viteazul

Leco Poiana SRL Str. Principală, Nr. 223 Tritenii de Jos

Ams Taxi 2008 SRL Str. Ion Rațiu,  Nr. 107 Turda

Cuc Dumitru SNC Str. Hațegului Nr. 1 Turda

Erdo Pan Comexim SRL Str. Tineretului, Nr.6 A Turda

Esia Mld SRL Str. Ioan Opriș, Nr. 1, Bl. B1, ap. 1, parter Turda

Euro Gsm Impex SRL Str. Republicii, Nr. 8 Turda

Los Chicos SRL Str. Republicii,  Nr. 13-14 Turda

Luc Floriana SRL Str. Libertații, Nr. 9, ap 4 Turda

Mio Trans SRL Str. General Dragalina, Nr. 59 Turda

R & D  Autoturismul SRL Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 1 Turda

Călian Rodica PFA Sat. Ceanu Mic, Nr.67 Tureni

Crișan F Ileana II Str. Principală, Nr. 254 Tureni

Miktim SRL Str. Principală, Nr. 77 A Tureni

Leco Poiana SRL Str. Principală, Nr. 1174 Viișoara

Panamond SRL Str. Principală, Nr. 93 Viișoara

 

Fostul ministru al 

Educaţiei, Liviu Pop, cel 

care a schimbat în 2012 

componenţa Consiliului 

Naţional de Etică, a decla-

rat că nu are nicio emoţie 

după acuzaţiile aduse de 

deputatul Sebastian Ghiţă 

în ceea ce priveşte teza de 

doctorat a Laurei Codruţa 

Kovesi.

„Nu are cum să mă im-

plice autodenunţul lui Sebas-

tian Ghiţă pentru că eu ce-

ea ce am făcut atunci, în mai 

2012, a fost în baza slabei 

activităţi a Consiliului Naţi-

onal de Etică. Am cerut uni-

versităţilor propuneri pentru 

un nou Consiliu de Etică, 

Consiliu care a intrat în func-

ţiune în perioada aceea. Iar 

principalul lucru pentru ca-

re am înlocuit membrii Con-

siliului au fost întârzierile 

inexplicabile la petiţiile ca-

re erau înregistrate. Nici pe 

ministrul care a urmat după 

mine nu cred că are cum să 

îl implice, pentru că «min-

gea» este acolo, în zona co-

misiilor de specialitate şi a 

Consiliului, unde sunt spe-

cialişti, iar ministrul nu are 

ce să facă. (...) Nu am nicio 

emoţie, tot ce ştiu am decla-

rat din 2012, de când am fost 

acuzat că am schimbat. Nu 

am nimic în plus de decla-

rat. Dacă mă cheamă, mă 

duc să declar acelaşi lucru 

pe care l-am declarat în 2012 

şi ori de câte ori am fost în-

trebat de subiectul acesta al 

comisiilor de etică”, a decla-

rat Liviu Pop, fost ministru 

al Educaţiei.

Liviu Pop este cel care a 

schimbat în 2012, prin ordin de 

ministru, componenţa Consiliu-

lui Naţional de Etică, chiar îna-

inte ca acesta să se pronunţe în 

cazul Ioan Mang. Această co-

misie funcţiona în cadrul Auto-

rităţii Naţionale pentru Cerceta-

re Ştiinţifi că care se afl a în sub-

ordinea Ministerului Educaţiei 

condus la acea vreme de Liviu 

Pop. Potrivit legislaţiei, Consi-

liul Naţional de Etică era cel ca-

re delibera în cazurile de plagi-

at şi a fost cel care a dat verdic-

tul de neplagiat în cazul fostu-

lui premier Victor Ponta şi, o 

săptămână mai târziu, şi în ca-

zul Laurei Codruţa Kovesi.

Fostul ministru al Educaţiei, 
Liviu Pop, despre teza 
de doctorat a şefei DNA

La o zi după ce deputatul 

Sebastian Ghiţă a făcut un 

autodenunţ la Parchetul 

General, în care a explicat 

procurorilor cum a aju-

tat-o pe şefa DNA, Laura 

Codruţa Kovesi, în privin-

ţa măsluirii plagiatului 

tezei sale de doctorat, un 

grup de profesori universi-

tari a reacţionat.

Asociaţia Grupul pentru Re-

formă şi Alternativă Universi-

tară (GRAUR), ONG din Cluj-Na-

poca, transmite că lucrarea de 

doctorat a Laurei Codruţa Ko-

vesi este considerată de ei un 

plagiat, concluzia venind în ur-

ma unor verifi cări făcute de ei, 

se anunţă printr-un comunicat 

postat pe site-ul plagiate.ro.

Într-un comunicat de pre-

să, asociaţia solicită „retrage-

rea imediată a titlului de doc-

tor în drept acordat prin fals 

procuroarei şi sancţionarea 

drastică şi exemplară a tutu-

ror persoanelor care au con-

tribuit la măsluirea şi la ascun-

derea unor probe evidente cu 

scopul favorizării făptaşei”.

Potrivit sursei citate, Kovesi 

s-ar fi  inspirat fără a menţiona 

autorii originali din următoare-

le lucrări: Dragoman, Ion şi Cio-

robea, Aurel-Mihail. "Lupta so-

cietăţii organizate împotriva cri-

minalităţii organizate". Buleti-

nul Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”. nr. 2/2007, p. 

7-25, Mateuţ, G., Rudică, T., Pe-

trescu, V.E., Onu, N.S., Dublea, 

A., Luca, S., Iovu, D., Tărnice-

riu, R.D., Gafta, G.L., Luca, C., 

Prună, R.A., „Trafi cul de fi inţe 

umane – infractor, victimă, in-

fracţiune”. Iaşi: Asociaţia Alter-

native Sociale. 2005, Albu, Pe-

tru. „Crima organizată în peri-

oada de tranziţie – o ameninţa-

re majoră la adresa securităţii 

internaţionale”. Bucureşti: Edi-

tura Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative. 2007.

Procurorul-şef DNA, Laura 

Codruţa Kovesi, a precizat, re-

feritor la acuzaţiile deputatu-

lui Sebastian Ghiţă, că teza de 

doctorat este o lucrare care îi 

aparţine în totalitate, menţio-

nând că nu a plagiat, potrivit 

unui comunicat de presă.

„Cu referire la teza de doc-

torat «Combaterea crimei orga-

nizate prin dispoziţii de drept 

penal», ţin să precizez că aceas-

ta este o lucrare care îmi apar-

ţine în totalitate şi că nu am 

plagiat. De altfel, acest lucru 

l-am susţinut de la prima apa-

riţie, încă din anul 2012, în spa-

ţiul public a afi rmaţiilor deni-

gratoare de acest tip.”

Potrivit Gândul, Comisia de 

Etică era formată din următorii 

profesori: Teodor Petrescu (Uni-

versitatea Politehnică din Bucu-

reşti), Romiţă Iucu (Universita-

tea Politehnică din Bucureşti), 

Doru Vladimir Puşcaşu (S.C. 

CEPROCIM S.A.), Nicolae Bur-

nete (Universitatea Tehnică Cluj), 

Mihai Vladimirescu (Universi-

tatea din Craiova), Petru Andea 

(Universitatea Politehnică din 

Timişoara), Victor Stoica (Uni-

versitatea de Medicină şi Farma-

cie „Carol Davila” din Bucu-

reşti), Horia Iovu (Universitatea 

Politehnică Bucureşti), Florin Io-

nescu (Steinbeis University Ber-

lin), Paul Dobrescu (Şcoala Na-

ţională de Studii Politice şi Ad-

ministrative), Virgil Muraru (In-

stitutul Naţional de Cerceta-

re-Dezvoltare pentru Maşini şi 

Instalaţii Destinate Agriculturii 

şi Industriei Alimentare).

Laura Codruţa Kovesi, 
acuzată că a plagiat 
Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă 
Universitară (GRAUR), din Cluj-Napoca, confirmă 
plagiatul Laurei Codruţa Kovesi.

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a precizat că teza de doctorat 
este o lucrare care îi aparţine în totalitate
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (10.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. 
Jupiter, suprf. 55 mp, 

balcon 7 mp închis 
cu termopan, terasă 

35 mp, complet mobilat 
şi utilat (cuptor, plită, 

frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 58.000 euro 
negociabil. 

Exclus agenţii.
Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în 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. (6.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-
jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 
la tel. 0751-970146. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ 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.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

TERENURI

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare la 
tel. 0744-613954. (1.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, front 90 m, la drumul principal, 
curent electric, apă în fața terenu-
lui, carte funciară, preț 6 euro/
mp. Informații și relații suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (1.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona centrală, 
cu utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Căminul de vârstnici Sfânta 
Sava, teren plan, compact, preta-

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.

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. (7.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (7.7)

¤ 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, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. 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 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

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. (4.7)

¤ 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. 
(4.7)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (5.7)

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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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 Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (1.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Vin cu 
o facilitate pe care o poţi folosi ca 
avans la achiziţionarea dorită ofe-
rându-ţi un tichet Rabla la jumă-
tate de preţ, faţă de ce se oferă, 
respectiv 3000 RON. Rog seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 0743-330440. 
(1.7)

¤ 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. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (6.7)

¤ 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 
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0722-515094. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (6.7)

ELECTRO

¤ Cumpăr sirocou pe 12 V, com-
plet funcţionabil. Aștept telefoane 
la 0741-100529. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, în sta-
re bună, preţ 450 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0755-437088. (3.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier 
în stare bună. Informaţii și relaţii su-
plimentare la 0264-593488. (6.7)

¤ 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. (7.7)

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. (2.4)

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând peste 100 kg de fi er vechi, 
cazan de baie mare, etc. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând plăci de vinil la preţul de 
3 RON/buc, covor cu dim. 2 x 3 
m, culoare maro (imitaţie per-
san) și ţigle de Turda din demo-
lări, preţ 1 leu/buc, negociabil. 
Tel. 0726-759145. (4.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (5.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l și 25 l. Relaţii supli-
mentare la tel. 0752-036345 sau 
0740-140251. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând struguri aduși în Cluj la 
comandă din Vrancea, albi sau 
roșii, pentru vin, preţuri negocia-
bile. Informaţii la producător Dl. 
Ionică la tel. 0767-233801 sau 
în Cluj la tel. 0745-498299. (5.7)

¤ Vând borcane de 10 l, în stare 
perfectă, preţ 18 RON/borcan. In-
formaţii la tel. 0747-259838. (5.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din pie-
le, o pereche nouă și una folosi-
tă, militare, centură cu diagonală 
din piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (5.7)

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu sim-
ţul umorului, 60 de ani, singur, 
handicap ușor, doresc corespon-
denţă cu doamne/domni. Vă rog 
să scrieţi la BAT GABRIEL, str. Mo-
rii nr. 7-9, Aiud 515200, jud. Alba

COLECŢIONARI

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (2.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut ”Sin-
ger”, foarte veche și colecţie de 
timbre. Informaţii la tel. 
0759-02042. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, medaliate, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-591965. (2.5)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

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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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!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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.

www.batrom.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 De joi până joi (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Akzente (live)

16:55 Vorbește corect! 

17:00 Rezistenţa prin cultură

18:00 Lozul cel mare (live)

18:30 Vorbește corect! (reluare)

18:45 Destine și asasinate pe 
scena politică românească

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Amintiri despre infern

21:30 Amintiri despre infern

22:10 Revolta Generaţiei X

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 Next Star

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)

20:00 Fotbal UEL: Steaua 
București - Villareal FC (live)

22:00 Las fi erbinţi

23:00 Știrile Pro TV

23:30: Doi bărbaţi și jumătate

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 Lupta virtuală

22:30 La TV

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 Sinteza etapei

13:00 Look de campion

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: FC Voluntari - Steaua 
(reluare)

17:30 Fotbal Look (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Liga Magazin (reluare)

20:30 National Icons (reluare)

21:00 Celebrity

23:00 Poveștile României 
(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.

NOTIFICARE

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, jud. 
Cluj, CIF 26619141, Nr. Matricol 2A0444, în calitate de 
lichidator judiciar:

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei 
împotriva debitoarei DORA DESIGN IMOBIL S.R.L. prin 
Hotărârea civilă nr. 559/2016, pronunţată de către 
Tribunalul Bistriţa Năsăud în dosarul nr. 1899/112/2015, 
ca urmare a aprobării raportului întocmit de lichidatorul 
judiciar.

În măsura în care deţineţi creanţe certe, lichide şi 
exigibile născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei 
(04.03.2016), vă rugăm să procedaţi la depunerea ”cererii 
de înscriere în Tabelul creanţelor“, în termen de 10 zile 
de la data primirii notifi cării, dar nu mai tarziu de 
18.11.2016.

CONVOCATOR

Meseriasul SCM Gherla

Subscrisa Insolv 2007 SPRL Filiala Cluj, cu sediul in Cluj 
Napoca, str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj, în 
calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului 
Meseriaşul S.C.M., Cod de identifi care fi scală 238895, 
Sediul social în Municipiul Gherla, Str. Bobîlna, Nr. 49, 
Judet 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, convoaca Adunarea Generala 
a Membrilor Cooperatori, pentru data de 17.10.2016, 
orele 15.00 la sediul ales din Municipiul Gherla, Str. 
Bobîlna, Nr.8-10, Judet Cluj;

Ordinea de zi a adunarii va fi  urmatoarea:
1. Desemnarea administratorului special in cadrul 

procedurii insolventei debitoarei Meseriasul SCM, acesta 
urmand sa indeplineasca atributiile prevazute de legea 
nr.85/2014;

2. Aprobarea intocmirii planului de reorganizare a 
debitoarei Meseriasul SCM de catre administratorul 
special al debitoarei desemnat in procedura.

In cazul in care la prima convocare nu va fi  intrunit 
cvorumul legal din numarul membrilor cooperatori, 
adunarea generala se va intruni din nou in aceasi zi la ora 
16.00 in acelasi loc.
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Roma-Astra, 
Steaua-Villareal
Campioana României întâlneș-
te astăzi, de la 22.05, în depla-
sare AS Roma, iar vicecampioa-
na Steaua București joacă aca-
să, de la ora 20, cu echipa 
Villareal, din Spania, în etapa a 
2-a din grupele Europa League. 
Antrenorul Stelei, Laurenţiu 
Reghecampf, a declarat mier-
curi, într-o conferinţă de presă, 
că un rezultat de egalitate în 
partida de pe teren propriu cu 
Villrarreal CF din Europa 
League ar fi  foarte bun având 
în vedere că formaţia spaniolă 
este favorita grupei, menţio-
nează agenţia Agerpres. Orice 
rezultat pozitiv va fi  bun pentru 
noi. Și un meci egal mâine sea-
ră ar fi  foarte bun. Mai ales că 
urmează dubla cu Zurich și me-
ciul retur cu Osmanlispor. Deci 
orice rezultat pozitiv mâine sea-
ră va fi  bun", a declarat 
Reghecampf. Astra este în 
Grupa E, cu AS Roma, Austria 
Viena și Viktoria Plzen, în timp 
ce Steaua evoluează în Grupa 
L, cu Villareal, Osmanlispor și 
Fc Zurich.

Alibec, la Steaua

Clubul de fotbal Steaua l-a 
achiziţionat pe atacantul for-
maţiei Astra Giurgiu, Denis 
Alibec (25 de ani), în schim-
bul sumei de 1,5 milioane de 
euro, a anunţat miercuri, la 
postul Digi Sport, patronul 
gupării roș-albastre, Gigi 
Becali, scrie agenţia Agerpres. 
Atacantul considerat cel mai 
valoros jucător din campiona-
tul intern a semnat în noap-
tea de marţi spre miercuri un 
contract valabil 5 ani cu 
Steaua, el urmând să se ală-
ture lotului condus de 
Laurenţiu Reghecampf în pau-
za competiţională din iarnă. 
Alibec (25 de ani) a mai evo-
luat până în prezent la Farul 
Constanţa, Internazionale 
Milano, KV Mechelen, FC 
Viitorul și Bologna. El a câști-
gat Cupa Mondială a cluburi-
lor cu Internazionale Milano 
(2011) și Cupa României 
(2013/2014) și campionatul 
(2015/2016) cu Astra Giurgiu.

Selecţionerul 
Angliei, demis
Federaţia engleză de fotbal 
(FA) l-a demis din postul de 
selecţioner al Angliei pe Sam 
Allardyce, în urma scandalu-
lui generat de dezvăluirile a-
părute în presa britanică pri-
vind implicarea acestuia 
într-o tentativă de a eluda re-
gulile privind transferurile, în 
schimbul unei importante su-
me de bani, precizează 
Reuters și AFP, menţionează 
Agerpres. Allardyce (61 ani) 
părăsește, astfel, postul de 
selecţioner, care l-a ocupat 
doar 67 de zile, perioadă în 
care a condus reprezentativa 
Angliei într-un singur meci, 
cel câștigat de englezi cu 1-0 
împotriva Slovaciei, la înce-
putul lunii septembrie.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Simona Halep s-a califi -

cat miercuri în sferturile 

de fi nală ale turneului 

WTA de la Wuhan din 

China, unde o va întâlni 

pe Madison Keys, jucă-

toare pe care a învins-o 

în acest an în fi nala tur-

neului Rogers Cup de la 

Montreal.

Jucătoarea română de te-

nis Simona Halep s-a califi cat 

în sferturile de fi nală ale tur-

neului WTA de la Wuhan (Chi-

na), dotat cu premii în valoa-

re de 2,28 milioane dolari, du-

pă ce a învins-o în două se-

turi simetrice, 6-3, 6-3, pe Ia-

roslava Şvedova din Ka-

zahstan, într-o partidă din op-

timile de fi nală, disputată mier-

curi, transmite Agerpres. Ha-

lep (25 ani), a patra favorită 

a acestei competiţii, de cate-

goria WTA Premier 5, s-a im-

pus după o oră şi 15 minute 

de joc, asigurându-şi un cec 

în valoare de 54.230 dolari şi 

190 de puncte WTA.

Reprezentanta Roimâniei a 

jucat mai rapid decât în jocul 

precedent, împotriva Irinei Be-

gu, reuşind să-şi domine cate-

goric adversara, pregătită de ro-

mânul Victor Ioniţă, fostul an-

trenor al Simonei. „Am încer-

cat să dau tot ce am mai bun şi 

cred că am reuşit. Sunt foarte 

mulţumită de modul în care am 

jucat la turneele mari şi sunt 

mulţumită că joc în aceeaşi no-

tă şi aici, unde sper să câştig fi -

ecare meci. A fost destul de greu 

să joc astăzi atât împotriva ad-

versarei cât şi a vântului, aşa că 

mă bucur că am câştigat în do-

uă seturi”, a declarat Halep.

Simona Halep, numărul 5 

mondial, o va avea ca adver-

sară în sferturile de fi nală pe 

americanca Madison Keys, cap 

de serie numărul 8 la Wuhan, 

care a dispus la rândul ei, în 

trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, de ru-

soaica Daria Kasatkina (nr.28 

WTA). La fi nalul lui iulie Ha-

lep a învins-o pe Keys, greu, în 

fi nala de la Montreal, cu 7-6, 

6-3, câştigând al 14-lea turneu 

WTA al carierei. Victoria Simo-

nei a fost şi una simbolică, ju-

cătoarea de tenis triumfând în 

oraşul unde în urmă cu 40 de 

ani gimnasta Nadia Comăneci 

a obţinut prima notă de 10 din 

istoria sportului respectiv.

Halep re-editează finala 
de la Montreal, în China

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

U-Banca Transilvania 

Clu-Napoca a debutat cu 

dreptul în ediţia inaugura-

lă a Basketball Champions 

League, noua competiţie 

lansată de FIBA în acest 

an. Clujenii au învins în 

prima manşă a turului 1 

preliminar Petrolina AEK 

Larnca, din Cipriu, la scor, 

78-50, iar astăzi la Sala 

Polivalentă, de la ora 19, se 

dispută returul.

U-Banca Transilvania a câş-

tigat clar, cu 78-50, meciul dis-

putat marţi seară în Cipru cu 

Petrolina AEK Larnaca, în tu-

rul întâi preliminar al Basket-

ball Champions League. Re-

turul se joacă astăzi de la ora 

19 la Sala Polivalentă din Cluj, 

iar jucătorii şi staff-ul forma-

ţiei clujene aşteaptă cât mai 

mulţi spectatori ca să susţină 

echipa.

Patru sferturi din patru

Meciul din Cipru a fost mai 

echilibrat în prima parte, 8-19 

în primul sfert şi 17-18 în al 

doilea, în favoarea clujenilor, 

după care baschetbaliştii an-

trenaţi de Mihai Silvăşan s-au 

distanţat, 12-20 în sfertul trei 

şi 13-21 în ultimul sfert. Scor 

fi nal Petrolina AEK – U-Ban-

ca Transilvania 50-78 (8-19, 

17-18, 12-20, 13-21).

Moldoveanu şi Barro, 
double-double

Marcatorii pentru clujeni 

au fost Moldoveanu 16, 11 re-

cuperări (double-double), 3 

pase decisive, Pustozvonov 

13 4 r, Barro 12, 12 r (dou-

ble-double), 3 p.d,, Rasic 12, 

3 r, 7 p.d., Dykes 9, Adamo-

vic, Torok, câte 7, Torok 2. De 

la ciprioţi, Brezec (11 p., 10 

rec., double-double) şi Harris 

(14 p.) sunt singurii care au 

reuşit peste 10 puncte.

„Ne respectăm 
adversarul”

„În primul rând, vreau să 

îmi felicit echipa pentru jocul 

de astăzi, au arătat caracter pu-

ternic şi au arătat plăcerea de 

a juca împreună. Am mişcat 

foarte bine mingea şi ne-am fo-

losit armele, jocul pe tranziţie 

şi shooterii, le-am folosit foar-

te bine. Sunt foarte mulţumit 

de acest joc, de apărarea noas-

tră şi de băieţii mei, însă pes-

te două zile avem un alt meci, 

pe care îl tratăm cu toată seri-

ozitatea, ne respectăm adver-

sarul”, a declarat Silvăşan.

„Am pierdut multe mingi”

„A fost un meci bun, însă 

în prima jumătate am avut 

prea multe mingi pierdute, 

cred că aproape 15, nu a fost 

un baschet foarte reuşit pen-

tru niciuna dintre echipe, în-

să am reuşit să ne impunem 

ritmul şi să facem ceea ce am 

stabilit înaintea jocului. Am 

stat concentraţi toate cele 40 

de minute şi ne-am făcut un 

avantaj bun acum, la jumăta-

tea seriei. Vom trata foarte se-

rios meciul retur, vor veni la 

Cluj să arate că în această sea-

ră a fost o greşeală, vor dori 

să ne învingă. Însă acelaşi lu-

cru îl vrem şi noi, să câştigăm 

şi pe teren propriu”, a mai 

spus Silvășan.

Început cu dreptul pentru U-BT 
în Europa. Returul, astăzi la Cluj
U-BT Cluj a început cu dreptul drumul în competiţiile europene, după ce a învins categoric 
în Cipru Petrolina AEK Larnaca. Returul se joacă astăzi la Cluj.

Clujenii s-au impus la 28 de puncte în deplasare

Biletele pentru meciul retur dintre U-Banca Transilvania 
Cluj-Napoca și Petrolina AEK Larnaca se pot achiziţiona de 
pe platforma polivalentacluj.ro sau de la casele de bilete 
ale Sălii Polivalente, între orele 12-20 (meciul începe la ora 
19). Tichetele costă 25 de lei, iar copiii până în 3 ani au in-
trare gratuită alături de părinţi. Posesorii de abonamente la 
meciurile formaţiei pentru sezonul 2016-2017 au intrare și 
la acest meci. Monitorul de Cluj a iniţiat un concurs prin in-
termediul căruia puteţi câţtiga o invitaţie de 2 persoane la 
meciul de astăzi seară, răspunzând la o întrebare. Detalii pe 
monitorulcj.ro.

Câştigă un bilet la meci
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