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Un nou bazin acoperit pentru înot
Un bazin cu dimensiuni olim-

pice amenajat în aer liber, dar ca-
re va funcţiona şi iarna, fi ind aco-
perit cu balon presostatic, va fi  
inaugurat la Cluj-Napoca, luni, du-
pă o investiţie a Primăriei muni-
cipiului în valoare de peste 3,3 mi-
lioane de lei.

Bazinul olimpic Grigorescu, cu 
dimensiuni olimpice, de 50 x 25 
metri, va fi  disponibil pentru pu-
blicul din Cluj-Napoca, începând 
de luni, şi va fi  funcţional pe toa-
tă durata anului. Bazinul a fost 

amenajat în aer liber, dar acope-
rit cu un balon presostatic, astfel 
încât temperatura apei este de 26-
28 grade Celsius, graţie unui sis-
tem modern de fi ltrare.

Emil Boc a anunţat, joi, că ba-
zinul este dotat cu aparatură pen-
tru fi tness - treadmill aquaness 
(benzi de alergare acvatice), aqua-
bike aquaness (biciclete acvatice), 
static Swim (sistem de înot con-
tracurent pentru antrenament 
aquafi tness), iar Primăria Cluj-Na-
poca şi RADP vor derula progra-

me speciale de învăţare a înotului 
pentru elevii din clasele primare, 
în intervalul orar 8.00-12.00.

Biletele de intrare vor costa 18 
lei, în timp ce copiii, elevii, stu-
denţii, pensionarii şi persoanele 
cu dizabilităţi vor plăti doar 12 lei, 
iar programul de funcţionare a no-
ii baze acvatice din Cluj va fi  în-
tre orele 6.00-22.00, de luni până 
vineri, respectiv între orele 8.00-
18.00, la fi nalul săptămânii.

„Pentru amenajarea bazinului 
olimpic Grigorescu, Primăria Cluj-

Napoca a alocat suma de 3.305.000 
lei”, se arată într-un comunicat 
semnat de Boc, care a postat şi 
mai multe fotografi i cu noul ba-
zin pe Facebook. Edilul a mai pre-
cizat că la Ştrandul Sun din Gri-
gorescu, Primăria Cluj-Napoca şi 
RADP vor realiza un Aqua Park 
modern, iar în prezent se lucrea-
ză la proiectul de deviere a magis-
tralei electrice care afectează lu-
crările de construire, urmând ca 
după fi nalizarea acestuia să se 
treacă la realizarea proiectului.

Noaptea Alba 
a Galeriilor Cluj-Napoca

Vineri, ora 19.00
Fabrica de Pensule

Jurassic Experience
Duminică, ora 17.00

Casa de Cultură a Studenților

Bătălia cartierelor: 
Gheorgheni dă prețul

Invitaţi de onoare 
şi multe surprize la FICT

Cutremur în PNL 
după demisia lui Blaga

O analiză a pieței imobiliare arată care 
sunt zonele cu cele mai scumpe și cele 
mai ieftine apartamente. Pagina 4

Săptămâna viitoare începe cea de-a patra 
ediţie a Festivalului Internaţional 
de Carte Transilvania. Pagina 6

Va fi retras „paraşutatul” Sorin 
Moldovan de pe lista viitorilor 
parlamentari clujeni? Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Ia-mă, nene, dar legal!

ANAF verifică proprietarii care își închiriază apartamentele
Ce spun clujenii care și-au dat locuințele în chirie? Pagina 5

În România nu există vreun text 
de lege care să se refere explicit la 
siteurile prin care mai mulți pasa-
geri „împart” folosința 
aceluiași automobil. 
Un deputat controver-
sat - devenit celebru 
pentru averea obți-
nută din afaceri 
dubi  oase cu firme 
de transport - vrea 
să reglementeze acest 
aspect.  Paginile 6-7
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?

METEO
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HUEDIN
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TURDA
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HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII
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BĂIŞOARA
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VALEA IERII

RĂCHIŢELE

11°/22° Variabil

12°/23° Variabil

11°/21° Variabil

11°/23° Variabil

11°/23° Ploaie

11°/24° Înnorat

11°/21° Înnorat

11°/24° Înnorat
11°/20° Variabil

9°/17° Variabil

11°/20° Variabil

10°/19° Variabil

10°/22° Înnorat

8°/18° Ploaie

10°/21° Ploaie

10°/19° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca își 
redezvăluie faldurile cortinei, sâmbătă 1 oc-
tombrie, în faţa noii Stagiuni 2016-2017, cu 
premiera excepţională „La Traviata”, de 
Giuseppe Verdi.
Desăvârșita creaţie verdiană, una dintre cele 
mai emoţionante și fascinante opere ale tutu-
ror timpurilor, revine pe scena teatrului liric 
clujean într-o montare inedită și plină de in-
tensitate dramatică, ce a traversat un incitant 
parcurs european, în regia distinsei Nadine 
Duffaut și a echipei sale artistice, sosită din 
Franţa pentru acest proiect.

Acesteia i s-a alăturat Gérard Audier, realizatorul 
costumelor, împreună insufl ând culoarea locală 
a epocii și fascinaţia personajelor.
În pofi da difi cultăţilor, spectacolul a avut un succes 
triumfal, pe care îl reactualizează cu fi ecare nouă 
reprezentaţie internaţională, confi rmându-și astfel 
calităţile componistice și actualitatea subiectului. 
Aceeași distribuţie însemnată va bucura publi-
cul și cu ocazia celei de-a doua reprezentaţii 
„La Traviata”, programată pentru data de 2 
octombrie 2016. Biletele ambelor spectacole 
pot fi  achiziţionate de la Agenţia teatrală și on-
line, pe www.biletmaster.ro.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

30 septembrie

1520: Începe domnia sulta-
nului Soliman I Magnifi cul – 
moment de apogeu al puterii 
otomane (1520-1566).

1924: S-a născut scriitorul 
american Truman Capote 
(Truman Streckfus Persons). 
(m. 25 aug. 1984)

1928: Omul de știinţă englez 
Sir Alexander Fleming a des-
coperit penicilina.

1949: Între 26 iunie 1948 și 
30 septembrie 1949 a funcţi-
onat podul aerian umanitar 
instituit după cel de-Al 
Doilea Război Mondial pen-
tru orașul Berlin, pe care 
URSS îl supusese unei bloca-
de (462 zile). Au fost efectu-
ate 277 500 zboruri în cursul 
cărora s-au transportat 21 
milioane tone de ajutoare.

1 octombrie

1875: Ion Creangă a debutat 
în „Convorbiri literare” cu 
„Soacra cu trei nurori”.

1924: S-a născut cel de al 
39-lea președinte al SUA, 
Jimmy Carter (1977-1981).

1935: S-a născut actriţa ame-
ricană Julie Andrews, laurea-
tă a Premiului Oscar (1964), 
pentru rolul din fi lmul „Mary 
Poppins”.

1956: S-a născut ziaristul 
Cristian Tudor Popescu.

2 octombrie

1853: S-a născut compozito-
rul Ciprian Porumbescu. (m. 
6 iun. 1883)

1869: S-a născut liderul religios 
și politicianul indian Mahatma 
Gandhi. (m. 30 ian. 1948)

1938: A murit mareșalul 
Alexandru Averescu, președin-
te al Ligii Poporului, prim- mi-
nistru, membru de onoare al 
Academiei Române 
(7iun.1923) (n. 9 mart. 1859)

1939: S-a născut solistul de 
muzică ușoară Dan Spătaru. 
(m.8 sept. 2004)

Premiera excepțională „La Traviata”, de Giuseppe Verdi
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PARCURSUL 
WEEKENDULUI

QuartFest 2016
30 septembrie – 2 octombrie
Iulius Parc
QuartFest este primul festival 
din România şi printre puţinele 
din Europa, cunoscut pentru 
ideea de a uni cvartetele de 
coarde şi a promova muzica de 
cameră într-o manieră inova-
toare atât de apreciată de pu-
blicul nostru.

Expoziţie 3D 
Roma-Sarmizegetusa
7 aprilie – 30 septembrie
Muzeul de Istorie
Cei care doresc pot face, în a-
ceastă expoziţie, o plimbare vir-
tuală printre vestigiile sitului ar-
heologic de la Ulpia Traiana 
„reconstruite“ de o echipă de 
specialişti de la Roma.

CLUJOTRONIC 2016
29 septembrie – 1 octombrie
Cea de-a cincea ediție a festiva-
lului Clujotronic reunește la Cluj-
Napoca proiecte inovative de 
artă digitală contemporană din 
domeniile muzicii, artei vizuale 
și gamingului.

Expoziţia „Mineritul 
în Munții Rodnei”
21 septembrie – 9 octombrie
Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
Expoziţia îşi propune să aducă 
în atenţia publicului vizitator 
aspecte ale practicării mineritu-
lui în Munţii Rodnei de-a lungul 
secolelor.

Cluj70. Arta clujeană 
din perspectiva expozițiilor 
județene 1968–1972
16 august – 29 octombrie
Galeria Quadro
Expoziţia noastră comprimă în 
timp și spațiu expozițiile județene 
din perioada 1968-1972, deose-
bindu-se însă de acestea în natu-
ra și atmosfera ei.

Concursul de proiecte 
regizorale „Young Creative 
Directors”
1 septembrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy organizează 
concursul de proiecte regizo-
rale YOUNG CREATIVE 
DIRECTORS, în cadrul progra-
mului LUNA CREATIVĂ – ediția 
a II-a.
YOUNG CREATIVE DIRECTORS 
își propune să promoveze 2 ti-
neri regizori, prin încurajarea 
creaţiei artistice și a 
inițiativelor inovatoare, experi-
mentale și originale.

7 ani, 7 spații, 7 zile
30 septembrie – 7 octombrie
Fabrica de Pensule

Expoziția „Aur şi 
nestemate”
1 septembrie – 31 decembrie
Muzeul de Farmacie
Expoziţia constă din patru te-
me: „Pilulele aurite ale lui 
Avicenna“, „Ape cordiale“, 
„Materia medica din 
Transilvania“ şi „Găina filo-
sofală”. Vizitatorii pot afla 
despre cum se aureau pilule-
le, despre tonice alcoolice cu 
foiţă de aur numite „ape cor-
diale“, despre ingrediente 
preţioase folosite în farmacii-
le transilvănene dar şi des-
pre ciudate experimente chi-
mico-medicale cu găini hră-
nite cu aur care ar fi urmat 
să depună ouă de aur. 
Curioşii pot afla cum arată 
scatula deauratoria (sive ar-
gentaria), recipientul în care 
pilulele erau acoperite cu un 
strat de aur sau argint, cum 
se preparau celebrele ape 
cordiale precum Rosolio, 
Usquebaugh regal, Escubac 
d’Angleterre sau Vespetrò, 
dar şi cum a influenţat alchi-
mia unele experimente chi-
mico-medicale şi unele pro-
duse inspirate de Aurum po-
tabile.

Expoziție retrospectivă 
„Arta și Antroposofi a” a 
artistului CAROL PLEȘA 
(1911–2006)
30 septembrie - 25 octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Anul 1928 a marcat două întâm-
plări determinante din viața lui 
Carol Pleșa (1911, Alba Iulia – 
2006, Cluj-Napoca): familia lui s-
a mutat la Cluj, unde urma să 
trăiască majoritatea vieții sale, și 
unde, în anul respectiv, a fost 
fondată „Societatea 
Antroposofi că din România“, care 
din 1930 a scos revista ştiinţelor 
pozitive şi oculte întitulată 
„Scafandrierul Naturei şi al 
Lumilor Spirituale. Antroposofi e”. 
Expoziția personală retrospectivă 
de la Cluj, din 1988, a prezentat 
un artist de plină maturitate, du-
pă care, în anul 1999, Pleșa a 
fost onorat și cu o expoziție re-
trospectivă la Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca. Ultima mare 
expoziție comemorativă a artistu-
lui a avut loc la galeria clujeană 
Artexpert, în anul 2011.

VINERI

Noaptea Alba a Galeriilor 
Cluj-Napoca
Ora 19:00
Fabrica de Pensule
A 10-a ediție a Nopții Albe a 
Galeriilor aduce pentru prima dată 
evenimentul la Cluj-Napoca. 
Federația Galeriilor și Artiștilor din 
Fabrica de Pensule, organizatorul 
local al NAG, propune inaugurarea 
simultană a mai multor expoziții 
special produse pentru eveniment 
și oferirea de tururi ghidate pentru 
cei care vor să înțeleagă mai mult 
despre arta contemporană.

SÂMBĂTĂ

Târg pentru pici, mămici 
și tătici
Ora 10:00
Expo Transilvania

Muzeul Interactiv
Ora 11:00; 15:00
Muzeul de Artă
Ghidaje gratuite care vor avea 
loc în Galeria Națională a mu-
zeului.

Concert de muzică de fi lm
Ora 18:00

Casa de Cultură a Studenților

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8:00
Expo Transilvania
Un târg general duminical de re-
vânzări. La Revând Market puteți 
să vindeți ce nu utilizați și să 
cumpărați ieftin ce vă trebuie.

Jurassic Experience
Ora 17:00
Casa de Cultură a Studenților
Jurassic Experience readuce la 
viata dinozaurii intr-un show li-
ve educational si interactiv, pen-
tru cei mici, dar si pentru cei 
mari. Presarat cu muzica si 
dans, acrobatii si umor, specta-
colul promite sa captiveze publi-
cul intr-o poveste ampla despre 
dinozauri, cercetatori si paleno-
tologi, dar si jurnalisti curiosi.
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După câteva luni bune de 

inactivitate, CNADNR face 

paşi pentru a lega acest 

tronson de restul auto-

străzii de la Gilău la 

Turda.

Compania Naţională de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România (CNADNR) a 

transmis către Agenţia Naţio-

nală pentru Achiziţii Publice 

(ANAP), spre validare, docu-

mentaţiile de atribuire pentru 

proiectul podului de peste So-

meş, judeţul Cluj, care va le-

ga două tronsoane de pe Au-

tostrada Transilvania (A3), ur-

mând ca anunţurile de parti-

cipare să fi e publicate în ma-

xim trei zile, pe Sistemul Elec-

tronic de Achiziţii Publice 

(SEAP).

Tronsonul de 8,7 kilometri 

dintre Gilău şi Nădăşelu, din 

judeţul Cluj, parte a Autostră-

zii Transilvania, ar putea fi  

terminat până la fi nalul aces-

tui an, potrivit CNADNR, dar 

el nu este încă legat de celă-

lalt tronson, Gilău-Turda.

Pentru a putea fi  folosit, 

trebuie construit un pod pes-

te râul Someş, proiect început 

de compania americană Bech-

tel şi lăsat neterminat. 

CNADNR a transmis către 

ANAP şi documentaţia de atri-

buire pentru realizarea auto-

străzii Braşov-Oradea, lotul 1, 

parte din A3.

”CNADNR a transmis către 

Agenţia Naţională pentru Achi-

ziţii Publice (ANAP), spre va-

lidare, documentaţiile de atri-

buire pentru procedurile de 

achiziţie publică pentru pro-

iectele: Realizarea Autostrăzii 

Braşov – Târgu Mureş – Cluj 

– Oradea, Lotul 1: Târgu Mureş 

– Ungheni şi Drum de legatu-

ră – relicitare; Finalizarea lu-

crărilor la Nodul Gilău şi co-

nexiunea dintre Secţiunea 2B 

cu Subsecţiunea 3A1, Auto-

strada Braşov – Târgu Mureş 

– Cluj – Oradea (Podul peste 

Someş)”, a transmis miercuri 

compania de drumuri.

Totodată, a fost transmisă 

spre validare documentaţia de 

atribuire pentru procedura de 

achiziţie publică pentru rea-

bilitarea Drumului Naţional 6 

(DN6), lotul 2, Alexandria – 

Craiova.

În perioada imediat urmă-

toare, ANAP va fi naliza pro-

cesul de verifi care a documen-

taţiilor de atribuire, urmând 

ca CNADNR să publice, în 

maxim trei zile, anunţurile de 

participare în Sistemul Elec-

tronic de Aciziţii Publice 

(SEAP).

În prezent, dincolo de avan-

sul bun al lucrărilor, lotul Gi-

lău-Nădăşelu- chiar de va fi  

terminat în acest an – nu es-

te legat de restul autostrăzii 

de la Gilău la Turda. Acolo, 

peste Someş, viaductul auto-

străzii nu a fost fi nalizat, el 

fi ind doar parţial construit în-

că din perioada Bechtel.

Pentru fi nalizarea acestui 

viaduct, Compania de Auto-

străzi a organizat o licitaţie, 

dar a fost nevoită s-o anule-

ze în august 2015, ca urmare 

a contestaţiilor şi a probleme-

lor birocratice. De la anulare 

şi până în prezent licitaţia în-

că nu a fost reluată.

Tronsonul de 8,7 km A3 

Gilău-Nădăşelu traversează 

dealurile din apropierea mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a fost 

contractat în anul 2014 cu aso-

cierea UMB-Tehnostrade şi 

costă 59 milioane euro, fi nan-

ţarea fi ind doar de la bugetul 

de stat.

Deşi este un tronson scurt 

de autostradă, acesta este 

unul destul de important pen-

tru că vine în continuarea 

Autostrăzii A3 Câmpia Tur-

zii – Gilău de la intersecţia 

cu DN1, ocoleşte municipiul 

Cluj-Napoca prin partea de 

vest şi se opreşte aproape de 

localitatea Nădăşelu într-o 

intersecţie cu un alt drum 

naţional, DN1F spre Zalău 

şi Satu Mare. Practic, A3 Gi-

lău – Nădăşelu va funcţiona 

ca o centură în partea vesti-

că a municipiului Cluj-Na-

poca.

Odata fi nalizat, tronsonul 

poate spori utilitatea celor 54 

de km de autostradă deja fi -

nalizaţi între Cluj-Napoca şi 

Câmpia Turzii.

După un an de stand-by, CNADNR 
face primii paşi pentru construcţia 
podului peste Someş
Tronsonul A3 Gilău – Nadăşelu, „ciotul” de 8,7 km de autostradă de lângă Cluj-Napoca este în grafic 
să fie terminat până la finele acestui an.

Autostrada Gilău-Nădășelu este aproape de a fi  inaugurată

Anca M. COLIBĂȘANU
politic@monitorulcj.ro

Scandalul în care este 

implicat fostul lider al 

PNL Vasile Blaga întârzie 

defi nitivarea listei comune 

a liberalilor clujeni pentru 

Parlament. Potrivit unor 

surse liberale, mai mulţi 

primari din judeţul Cluj 

ameninţă cu neimplicarea 

în campania electorală 

dacă „paraşutatul” lui 

Blaga, Sorin Moldovan, va 

fi  menţinut pe listă.

Stabilirea listelor este în-

târziată şi de faptul că prin 

demisia lui Blaga liberalii au 

pierdut un co-preşedinte, func-

ţie necesară în procesul de 

stabilire a candidaţilor şi ul-

terior, în procesul de depune-

re a candidaturilor. Practic, 

listele de candidaţi ale PNL 

nu vor putea fi  depuse la Bi-

rourile Electorale Judeţene fă-

ră a fi  semnate de ambii co-pre-

şedinţi. În această situaţie, li-

beralii au două opţiuni: fi e de-

semnarea unui nou co-preşe-

dinte din partea fostului PDL 

(funcţie râvnită de mulţi din-

tre liderii partidului), fi e con-

vocarea foarte rapidă a unui 

congres al noului PNL la ca-

re să fi e ales un preşedinte cu 

puteri depline (funcţie pentru 

care a fost vehiculat şi nume-

le lui Emil Boc). Liderul PNL 

Cluj Daniel Buda spune însă 

că potrivit statutului liberali-

lor, trebuie făcută o nouă no-

minalizare de copreşedinte al 

partidului, după vacantarea 

funcţiei prin demisia lui Vasi-

le Blaga.

„Articolul 160 din Statut 

spune foarte clar ce se întâm-

plă în ipoteza în care se va-

cantează un post de copreşe-

dinte: partidul al cărui copre-

şedinte nu-şi duce mai depar-

te funcţia trebuie să nomina-

lizeze o altă persoană. Dacă 

se doreşte această chestiune 

(n.r modifi carea Statutului) 

se poate convoca Congres ex-

traordinar, să se poată face 

acest lucru, dar pe actualul 

Statut, fără ca el să fi e modi-

fi cat, articolul 160 este extrem 

de restrictiv şi spune foarte 

clar ce se întâmplă într-o ast-

fel de situaţie. Orice altă dis-

cuţie, dincolo de acest arti-

col, o apreciez ca fi ind super-

fl uă. Nu poţi să încalci statu-

tul. Este clar ce spune statu-

tul”, a afi rmat Buda, citat de 

Agerpres.

Pe de altă parte, criza în ca-

re se afl ă acum PNL odată cu 

apariţia dosarului de corupţie 

deschis de DNA pe numele lui 

Blaga generează discuţii între li-

beralii clujeni, unii dintre aceş-

tia fi ind nemulţumiţi de menţi-

nerea lui Sorin Moldovan pe lis-

ta pentru Parlament. Aceasta cu 

atât mai mult cu cât Moldovan 

s-a lăudat în cercurile politice 

că ar fi  nepotul lui Blaga.

În contextul actual, menţi-

nerea lui pe lista pentru ale-

gerile din decembrie ar păta 

imaginea PNL, astfel că unii 

primari ameninţă că nu se vor 

implica în campania electora-

lă dacă acesta va fi  menţinut.

Vechii liberali se vor alege 

-dacă Moldovan va fi  retras- 

cu trei locuri la Camera Depu-

taţilor, iar PDL-iştii cu două. 

Potrivit protocolului de fuziu-

ne dintre PNL şi PDL, la Ca-

mera Deputaţilor poziţia întâi 

revine fostului PDL, poziţia a 

doua vechiului PNL, a treia, 

fostului PDL, iar locurile pa-

tru şi cinci revin vechiului PNL.

Foştii PDL-işti au „bătut în 

cuie” câteva nume pentru Ca-

mera Deputaţilor: fostul pre-

fect Florin Stamatian, fostul 

primar al municipiului Turda, 

Tudor Ştefănie, şi „paraşuta-

tul” Sorin Moldovan; la Senat, 

democrat-liberalii îl vor susţi-

ne pe consilierul judeţean Că-

lin Tuluc. Vechii liberali şi-au 

stabilit candidaţii încă de acum 

o lună şi ordinea lor. Pe pri-

mul loc se găseşte Adrian Oros, 

urmat de Marius Mânzat şi de 

Mircea Abrudean.

Despre „paraşutatul” Sorin 

Moldovan s-a spus în urmă 

cu câţiva ani, când a candi-

dat impus de la centru la Vas-

lui, că ar fi  nepotul lui Vasile 

Blaga, însă fostul ministru de 

Interne a negat existenţa unei 

relaţii de rudenie între ei ex-

plicând că este „prieten cu ta-

tăl lui Sorin Moldovan dinain-

te de ’89”.

Vă reamintim, foştii PDL-işti 

s-au întrunit săptămâna trecu-

tă pentru a-şi stabili candidaţii 

pe locurile eligibile la Parlament, 

însă au amânat din nou şedin-

ţa comună cu vechii liberali în 

care ar fi  trebuit să voteze lista 

defi nitivă.

Cutremur în PNL după demisia lui Blaga. Va fi retras „paraşutatul” 
Sorin Moldovan de pe lista viitorilor parlamentari clujeni?
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PUBLICITATE

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 

in perioada 03.10.2016 – 08.10.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica pe drumuri judetene:
- DJ 109: Răscruci-Borsa – Aschileu, km 15+000 – 32+000
- DJ 109A: Vultureni – Panticeu – Recea Cristur km 27+000 – 56+100
- DJ 109C: Gherla – Taga – Camaras, km 20+000 – 39+200
- DJ 109E: Vad - lim. jud. Salaj, km 1+700 – 17+000
- DJ 161C: Iclod – Alunis, km 0+000 – 15+000
- DJ 161D: Unguras- Valea Ungurasului-Targusor-DJ 109C,km 25+000 – 53+367
- DJ 161G: Sucutard-Palatca-Vaida Camaras-DN 16, km 0+000 – 19+440
- DJ 172A: Lim. jud. BN-Habadoc-Taga, km 33+000 – 39+400
- DJ 107R: Baisoara –Muntele Baisorii, km 28+650 – 47+350

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000
Reabilitare si modernizare DJ 107R:Muntele Baisorii-Muntele Mare, km 47+350 – 58+650
Reabilitare si modernizare DJ 107N:Gura Rasca-Somesu Rece , km 34+000 – 36+200

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 
execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

PUBLICITATE

Comunicat de presă

Cota de facturare a apei uzate se va reduce cu 20% până la sfârşitul anului 2016
Studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei de facturare a apei uzate

de la 100% la 80% a fost avizat

În data de 28.09.2016 în cadrul şedintei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Apa Văii Arieşului’’ a fost avizat studiul de specialitate privind impactul reducerii cotei 
de facturare de apă uzată evacuată de la 100% la 80%.

În urma solicitărilor venite din partea populaţiei, coroborate cu rezultatele economice 
foarte bune, Compania de Apă Arieș SA a considerat oportună reducerea cotei procentuale 
de apă uzată evacuată de consumatorii casnici de la 100%, cât se facturează în prezent, 
la 80%, cota minimă prevăzută de lege. În data de 06.05.2016 Compania de Apă Arieș 
a adresat către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieșului’’ propunerea 
de reducere a cotei procentuale de apă uzată evacuată de consumatorii casnici de la 
100% cât se facturează în prezent, la 80%, cota minimă prevăzută de lege.

Pentru modifi carea politicii tarifare actuale referitoare la cantitatea de apă uzată evacuată 
la canalizare este necesară emiterea de Hotărâri de Consiliu Local de către toate Unitaţile 
Administrativ Teritoriale (UAT) din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii 
Arieșului”. Astfel, se preconizează ca până la sfârșitul anului 2016 consumatorii din arealul 
de deservire CAA să benefi cieze de reducerea cotei de facturare a apei uzate cu 20%.

În urma aceste reduceri, suma platită pentru serviciile de furnizare a apei și pentru 
canalizare va scădea cu aproximativ 10 procente faţă de tarifele actuale practicate de 
CAA, raportate la un consum mediu lunar de 10 mc de apă, și se va ajunge, cu aproximaţie, 
la tarifele practicate de CAA în anul 2013.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului’’
Preşedinte

Cristian Octavian Matei

Reglajele la care au apelat 

fondurile speculative pe 

pieţele internaţionale, ca 

efect al deciziei ţărilor 

membre ale OPEC de a-şi 

reduce producţia la 32,5 – 

33 miliarde barili pe zi, 

măsură care a dus la apre-

cierea monedelor legate de 

petrol, precum realul brazi-

lian, dolarul canadian sau 

coroana norvegiană, a avut 

ca efect o creştere redusă a 

aversiunii faţă de risc.

Pe acest fond monedele din 

regiune s-au depreciat faţă de 

euro, inclusiv leul, cursul mo-

nedei unice urcând de la 4,4493 

la 4,4514 lei, într-o zi în care 

tranzacţiile s-au realizat între 

4,4490 şi 4,4520 lei, în a noua 

şedinţă consecutivă în care fl uc-

tuaţiile au fost de circa jumăta-

te de ban. Cotaţiile de la ora 

14:00 erau de 4,45 – 4,4530 lei.

Astăzi se va desfăşura întâl-

nirea C.A. al BNR, însă analiş-

tii nu aşteaptă luarea unei de-

cizii majore, care să infl uenţe-

ze parcursul leului.

Moneda naţională va fi  pro-

tejată, pe lângă dobânda-cheie 

a BNR, de faptul Finanţele au 

reuşit să atragă miercuri un mi-

liard de euro de pe pieţele fi -

nanciare internaţionale prin re-

deschiderea emisiunii lansate 

în mai, care are o maturitate de 

12 ani.

Cererea foarte mare de titluri 

româneşti, care s-a ridicat la pes-

te 2,5 miliarde euro, a permis o 

scădere a randamentului la un 

minim istoric de 2,15%, mai jos 

cu 0,842%, faţă de cel obţinut 

în luna mai.

Cursul dolarului american a 

crescut de la 3,9660 la 3,9688 

lei, cotaţiile din piaţă valutară 

fl uctuând între 3,96 si 3,971 lei.

Media monedei elveţiene, ca-

re se tranzacţiona pe pieţele in-

ternaţionale între 1,088 şi 1,091 

franci/euro, a urcat, la rândul 

ei, de la 4,0823 la 4,0874 lei.

Perechea euro/dolar conti-

nua să fl uctueze într-un culoar 

îngust şi în uşoară creştere, 

1,1210 – 1,1236 dolari, semn că 

impactul deciziei OPEC a avut 

un efect modest asupra mone-

dei americane, principala valu-

tă utilizată în tranzacţiile cu ma-

terii prime.

Declaraţiile făcute de Janet 

Yellen în faţa Comisiei de fi nan-

ţe a Camerei Reprezentanţilor a 

Congresului SUA nu au impre-

sionat pieţele, chiar dacă a fost 

reiterata ideea privind majora-

rea dobânzii-cheie în cursul a-

cestui an. O astfel de măsură se 

bazează şi pe perspectiva creş-

terii infl aţiei în condiţiile majo-

rării preţului barilului de ţiţei.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00.  (R.G.)

Zi de depreciere pentru leu
PIAŢA VALUTARĂ

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Anul trecut, în 

Cluj-Napoca au fost efec-

tuate 7.007 tranzacţii 

imobiliare în valoare 

totală de peste 357 mili-

oane euro. Din totalul 

operaţiunilor, majorita-

tea fac referire la apar-

tamente. În 2015 s-au 

vândut peste 4.500 de 

apartamente, a căror 

valoare totală însumea-

ză 226 milioane de euro. 

În schimb, case s-au 

vândut mult mai puţine: 

432. Valoarea lor nu 

trece de 52 milioane de 

euro.

Cluj-Napoca este unul 

dintre cele mai scumpe ora-

şe din ţară când vine vorba 

de domeniul imobiliar, atât 

pe segmentul vânzare-cum-

părare, cât şi pe cel al în-

chirierilor. Potrivit unei ana-

lize publicată de Primăria 

Cluj-Napoca, preţul mediu 

de vânzare al apartamente-

lor a fost anul trecut de 873 

euro/mp.

Cel mai scump vs. 
cel mai scump cartier

Într-un top al cartierelor 

din punct de vedere al pre-

ţului de vânzare al aparta-

mentelor, conduce Gheor-

gheni cu 952 euro/mp, ur-

mat de Zorilor cu 932 euro/

mp. Locul trei revine carti-

erului Andrei Mureşanu cu 

921 euro/mp, urmat îndea-

proape de Centru cu 920 eu-

ro/mp. Locul cinci este ocu-

pat de cartierul Plopilor cu 

un preţ de vânzare a apar-

tamentelor de 913 euro/mp. 

Cartierul Mărăşti se află pe 

locul şase în top cu un preţ 

de vânzare a apartamente-

lor de 912 euro/mp. În car-

tierul Între Lacuri, aparta-

mentele s-au vândut cu 900 

euro/mp.

În celelalte cartiere, pre-

ţurile au fost sub 900 de eu-

ro. Astfel, în Grigorescu, a-

partamentele s-au vândut 

cu 878 euro/mp, urmat de 

Mănăştur cu 853 euro/mp, 

Bună Ziua cu 840 euro/mp 

şi Europa cu 820 euro/mp. 

Cele mai ieftine zone sunt 

Borhanci cu 785 euro/mp, 

Iris cu 771 euro/mp şi So-

meşeni cu 757 euro/mp.

Strada cu cele 
mai mari tranzacţii

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.

De ce strada Bună Ziua 
conduce detaşat în top

Specialiştii în imobiliare 

spun că pe strada Bună Zi-

ua s-a construit foarte mult 

în ultimii ani şi de aceea s-a 

efectuat un număr atât de 

mare de tranzacţii. „Strada 

Bună Ziua este într-o zonă 

în plină dezvoltare. Dacă 

mergem pe strada Bună Zi-

ua o să vedem că s-au con-

struit multe imobile, cele mai 

multe din Cluj-Napoca. De 

pe această stradă se livrea-

ză cele mai multe unităţi lo-

cative pentru vânzare. De 

exemplu, acum s-a fi nalizat 

un bloc de peste 385 de a-

partamente. Lângă Grand Ho-

tel Italia, acum doi ani, era 

un teren viran de 3-4 hecta-

re, iar acum sunt 12 blocuri 

în stadiul de fi nalizare. De 

aceea este posibil ca şi anul 

viitor strada Bună Ziua să se 

menţină în top”, explică Tu-

dor Marc, consilier la agen-

ţia Welt Imobiliare din 

Cluj-Napoca.

Potrivit agenţilor imobi-

liari, nu înseamnă că pro-

prietăţile vândute pe strada 

Bună Ziua sunt cele mai 

scumpe, dar datorită volu-

mului mare înmulţit cu me-

trul pătrat rezultă o valoa-

re totală mare.

Gheorgheniul 
dă clasă orașului
O analiză a pieţei imobiliare pe anul trecut arată 
care sunt zonele cu cele mai scumpe şi cele mai 
ieftine apartamente din oraş. 

PIAȚA IMOBILIARĂ

357
milioane de euro 
este valoarea totală 
tranzacțiilor imobiliare 
de anul trecut
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ADVERTORIAL

Fabrica de Încălţăminte 

Denis din Suceava a deschis 

joi al doilea magazin Anna 

Cori în Cluj-Napoca, pe 

bulevardul Eroilor nr. 45.

Cu ocazia deschiderii celui 

de-al doilea magazin Anna Cori 

în Cluj-Napoca, Ilie Cornea, 

creatorul brandurilor de încăl-

ţăminte Denis şi Anna Cori, a 

premiat cu câte 1.000 lei şase 

studenţi de excepţie. Trei din-

tre ei studiază la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu Cluj şi trei sunt stu-

denţi la Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afa-

cerilor.

Tinerii au fost încântaţi de 

iniţiativa creatorului de în-

călţăminte şi au spus că vor 

folosi banii pentru dezvolta-

rea lor profesională. „Mi se 

pare că este foarte bine să 

dea aceşti bani unor studenţi 

cu rezultate bune. Eu voi in-

vesti în mine aceşti bani. Îi 

voi pune în bancă şi când se 

vor mai aduna îmi voi des-

chide o fi rmă”, a afi rmat Cris-

tina Ibănescu, studentă în 

anul III la Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor.

Studenţii sunt de părere că 

astfel de gesturi îi încurajea-

ză pe copii să pună accent pe 

educaţie. „Este o idee extra-

ordinară, îi laud pe cei care 

au avut această iniţiativă. A 

fost ceva complet neaşteptat. 

Consider că ideea aceasta îi 

va încuraja pe copii să mear-

gă la facultate şi să exceleze. 

Voi folosi aceşti bani ca să îmi 

cumpăr instrumente de cali-

tate mai bună decât cele pe 

care le am acum. Sunt stu-

dent la Stomatologie şi am ne-

voie de instrumente de cali-

tate”, a afi rmat Radu Mihăi-

lescu, student la Medicină 

Dentară, anul V.

Noul magazin Anna Cori 

se afl ă pe bulevardul Eroilor 

nr. 45. La deschidere, clien-

ţii au parte de reduceri de 

20% la produsele achiziţio-

nate. Fabrica de Încălţămin-

te Denis are magazine peste 

tot în ţară. „Brandul a prins 

foarte bine, este un succes, 

avem 37 de magazine în ţa-

ră. În magazinele noastre gă-

siţi încălţăminte, genţi, poşe-

te, accesorii, curele, atât pen-

tru damă cât şi pentru băr-

baţi, stiluri diferite: casual, 

sport, elegant, confort”, a de-

clarat Dumitru Parasca, lea-

sing manager în cadrul Fa-

bricii de Încălţăminte Denis.

Prin premierea studenţilor, 

compania confi rmă sloganul 

„Lucrurile bune chiar se în-

tâmplă!”

Premii de excelenţă pentru 
6 studenţi din Cluj, oferite 
de Fabrica de Încălţăminte DenisPotrivit Legii privind 

Statutul procurorului şi 

judecătorului, magistraţii 

care nu deţin o locuinţă 

proprietate personală în 

localitatea în care lucrea-

ză benefi ciază de decon-

tarea chiriei.

Ministrul Justiţiei, Raluca Pru-

nă, a precizat că instituţia pe ca-

re o conduce a plătit doar pen-

tru chiriile judecătorilor şi grefi -

erilor circa 10 milioane de euro 

în 2015, informează digi24.ro.

Într-un interviu acordat 

News.ro, şefa Ministerului Jus-

tiţiei a opinat că ar trebui elimi-

nate toate pensiile speciale de-

oarece există riscul ca sistemul 

de pensii să nu se mai poată 

susţină. Prună a invocat, spre 

exemplifi care, existenţa în sis-

temul judiciar a unor pensii de 

peste 100.000 de lei pe lună.

Potrivit ministrului Raluca 

Prună, anul trecut Ministerul 

Justiţiei a scos din buget apro-

ximativ 10 milioane de euro pen-

tru a acoperi chiriile judecăto-

rilor şi grefi erilor. Suma totală 

aferentă magistraţilor este mai 

mare, deoarece la banii plătiţi 

de MJ ar trebui adăugaţi şi ba-

nii plătiţi de Ministerul Public 

pentru procurori, respectiv de 

CSM pentru magistraţii detaşaţi.

„Legea permite ca eu, bucu-

reşteancă fi ind, dacă nu am o 

locuinţă în proprietate persona-

lă, să mi se deconteze chiria în 

Capitală. Cuantumul ţine sea-

ma de fi ecare oraş, iar cu sigu-

ranţă Bucureştiul este locul în 

care chiria este în cuantumul 

cel mai mare. Nu am acum la 

mine o cifră cu privire la câţi 

magistraţi benefi ciază de acest 

drept, dar datele noastre trebu-

ie completate cu cifrele de la 

Ministerul Public pentru procu-

rori, cu cifre de la CSM pentru 

magistraţii detaşaţi acolo ca, 

apoi, adunate aceste cifre, să 

avem o idee asupra cuantumu-

lui. Pot să vă spun că pentru ju-

decători şi pentru grefi eri, care 

se bucură de exact acelaşi drept 

şi exact în acelaşi cuantum, la 

nivelul anului 2015 Ministerul 

Justiţiei a cheltuit, exclusiv pen-

tru judecători şi grefi eri, echi-

valentul a aproape 10 milioane 

de euro”, a declarat Prună.

Cât despre pensiile specia-

le, ministrul a vorbit despre „o 

proliferare a pensiilor specia-

le” şi a arătat că sunt aproxi-

mativ 60 de foşti magistraţi ca-

re încasează lunar pensii de 

100.000 de lei.

„Eu cred că, în general, n-ar 

trebui să existe pensii specia-

le. Cred că ar trebui să existe 

un singur sistem de pensii, iar 

noi asistăm acum la o prolife-

rare a pensiilor speciale, vedem 

că practic fi ecare categorie, prin 

legi distincte în Parlament, îşi 

creează o pensie specială. Nici 

acest lucru nu este un lucru 

popular de spus, dar sigur, pe 

un continent în care se vorbeş-

te foarte mult despre sustena-

bilitatea sistemului de pensii în 

general, cred că societatea ro-

mânească, fără pasiuni dacă se 

poate, trebuie să se aşeze şi să 

vadă dacă în ritmul acesta în 

care dăm pensii speciale aproa-

pe tuturor categoriilor profesi-

onale pe care le cunoaştem, da-

că nu cumva sistemul nu va 

mai fi  sustenabil pe termen 

foarte scurt. Nu pot să spun ni-

mic de plafonare, cred că cel 

mai corect ar fi  să avem un sin-

gur sistem de pensii şi nicio 

pensie specială”, a precizat Ra-

luca Prună.

Câte milioane de euro ne costă 
chiriile şi pensiile judecătorilor?

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

ANAF va începe o campa-

nie de informare a propri-

etarilor care au locuinţe 

date în chirie şi, apoi, va 

efectua controale şi va 

aplica sancţiuni. „30 de 

euro? 50 de euro? Pentru 

această sumă nu merită 

să rişti atât de mult”, 

spune proprietarul unui 

apartament.

Zona chiriilor a devenit o 

prioritate pentru Fisc după ce 

a constatat că declararea unor 

sume modice „este un feno-

men” şi, prin urmare, impo-

zitele datorate bugetului ar fi  

mai mici decât în realitate.

„În cazul chiriilor, primul 

pas este că am pus la punct 

o campanie de informare şi 

vrem să pornim prin a dis-

cuta cu administratori de 

bloc, în blocurile mai mari 

unde ştim că există zone sen-

sibile, să informăm proprie-

tarii. Până la urmă, dacă 

vrem conformare voluntară 

din partea proprietarilor ca-

re închiriază, primul pas es-

te să îi informăm şi să ştie 

la ce să se aştepte în caz că 

nu declară. Pasul doi este să 

mergem în control şi să îi 

sancţionăm”, a explicat pre-

şedintele Fiscului, Dragoş 

Doroş. „Noi nu putem să 

spunem că nu controlăm pro-

prietarii, dar nu a fost un fo-

cus pentru noi. În momen-

tul acesta, proprietarii care 

obţin venituri din chirii de-

vin un focus pentru noi. Pri-

mul pas este campania de 

informare, pasul doi este de 

control. Încheierea unor con-

tracte de închiriere pe sume 

modice este un fenomen”, a 

spus Dragoş Doroş.

În ultimii ani au existat con-

tracte declarate la Fisc ca fi ind 

încheiate pentru un leu sau 

câţiva lei, potrivit informaţiilor 

profi t.ro. Proprietarii pot să de-

clare orice sumă doresc, pen-

tru că nu există o valoare mi-

nimă ca în cazul proprietăţilor 

vândute. Pentru chiriile obţinu-

te, proprietarii au obligaţia să 

le declare la Fisc şi să achite 

un impozit de 16%, precum şi 

contribuţia de sănătate (CASS).

Nu faci avere 
dacă nu declari

Cluj-Napoca este oraşul 

unde sunt cele mai mari chi-

rii din ţară. Proprietarii de 

apartamente date în chirie 

în Cluj-Napoca văd cu ochi 

buni măsura ANAF-ului. 

Aceştia susţin că oricum nu 

faci avere din câţiva zeci de 

euro pe care nu-i declari în 

acte, iar riscul de a fi prins, 

şi în momentul de faţă, fă-

ră o campanie a ANAF-ului, 

este mare.

„Este foarte corect să-i ve-

rifi ce şi mi se pare o măsură 

foarte bună. Dacă eu plătesc 

să plătească şi ceilalţi”, a pre-

cizat I. Miron, administrato-

rul unui bloc de cartier.

„Vă spun sincer că eu de-

clar cât iau. Nu vreau să am 

probleme. Aşa este cel mai 

bine. Cât poţi să pui de o 

parte dacă nu declari la un 

apartament? 30 de euro? 50 

de euro? Pentru această su-

mă nu merită să rişti atât 

de mult. Cel mai bine este 

să declari astfel încât să n-ai 

probleme, nici cu legea, nici 

cu chiriaşii”, ne-a declarat 

Andrei M., un proprietar de 

apartamente care le oferă 

spre închiriere.

Piaţa chiriilor în Cluj

În cartierul clujean Mă-

răşti o garsonieră mobilată, 

de 22 de metri pătraţi utili, 

este disponibilă spre închi-

riere la un preţ de 200 de 

euro pe lună, arată datele 

oferite de o agenţie de imo-

biliare.

În Mănăştur, pe de altă 

parte, o locuinţă bicamerală 

are un preţ cerut de 250 de 

euro pe lună – aceasta dis-

pune de o suprafaţă utilă de 

45 de metri pătraţi, este mo-

bilată şi utilată (dotată in-

clusiv cu centrală termică) 

şi se afl ă la etajul patru (din 

zece).

În zona Baciului, proprie-

tarul unui apartament cu trei 

camere în bloc nou (construc-

ţie 2010) solicită o sumă de 

300 de euro pe lună; imobi-

lul este situat la etajul trei (din 

trei), are 60 de metri pătraţi 

utili şi este utilat şi mobilat 

modern.

ANAF verifică apartamentele închiriate
Contractele de închiriere sunt noua ţintă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Proprietarii care au apartamente date în chirie vor fi  verifi caţi de ANAF
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Cluj-Napoca, 30.09.2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 
2000, cu sediul în Măgurele Str. Atomiștilor nr. 409, Judeţul Ilfov, cod poștal 077125, 
derulează, începând cu data de 01.09.2016, pe o durată de 60 de luni, proiectul „Realizarea 
transferului de cunoştinţe acumulate şi tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala 
ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor la întreprinderi din România, 
TREND“, număr de înregistrare electronică P_40_236, cofi nanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 7/01.09.2016 încheiat cu 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifi că, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Axa prioritara 1-„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, ACTIUNE 1.2.3 Parteneriate pentru 
transfer de cunoştinţe, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 
de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 14.107.115 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 12.741.313 lei. Proiectul se implementează la INCDO-INOE 2000, 
Filiala ICIA în localitatea Cluj – Napoca, Str. Donath, nr. 67.

Obiectivul principal al proiectului este transferul cunoștinţelor dobândite de INCDO-INOE 
2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca în domeniul Materiale către întreprinderile care își dezvoltă 
afaceri cerute de piaţă în domeniul zeoliţilor, pentru valorifi carea superioară a tufului 
vulcanic zeolitic existent în depozite din România.

Proiectul TREND, continuă și dezvoltă la o scară mai largă cercetările realizate de către 
INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca, în proiecte anterioare în domeniul utilizării 
zeoliţilor. TREND reprezintă o oportunitate reală pentru favorizarea schimburilor reciproce 
între cercetare și mediul privat. Rezultate estimate: tehnologii și/sau produse noi pe bază 
de material zeolitic realizate în colaborare efectivă între ICIA și întreprinderile interesate, 
dezvoltarea competenţelor de cercetare ale IMM-urilor participante în proiect, creșterea 
profi tului afacerilor proprii prin realizarea unor produse inovative pe bază de material zeolitic.

Invităm întreprinderile interesate de tema proiectului să-și exprime interesul de a 
participa la derularea activităţilor de cercetare din cadrul acestuia.

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

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Dr. Marin Senila, Director de Proiect, Tel.0264-420590,
Fax:0264-420667, e-mail: marin.senila@icia.ro
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Anunţ începere proiect

„Dezvoltarea unei platforme de nanoscreening bazată pe SERS – TFF pentru detecţia 
timpurie şi evaluarea progresiei bolii în cazul cancerului de sân folosind probe de 

sânge – SEReNADE“

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cu sediul în 
Cluj-Napoca, România, Str.Victor Babes, nr. 8, cod postal 400012, cod fi scal 4288047, a 
început la data de 02.09.2016, implementarea proiectului „Dezvoltarea unei platforme 
de nanoscreening bazată pe SERS – TFF pentru detecţia timpurie şi evaluarea progresiei 
bolii în cazul cancerului de sân folosind probe de sânge – SEReNADE“, Acţiunea 1.1.4: 
Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea 
capacităţii de cercetare-dezvoltare, cod competiţie POC-A1-A1.1.4-E-2015. Proiectul este 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de fi nanţare nr. 38/02.09.2016 încheiat 
cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) 
pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), prin Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Știinţifi că și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI).

Director proiect: Prof.dr. Ioana Emilia Pavel Sizemore
Valoarea totală a fi nanţării: 9.162.169 lei din care asistenţa fi nanciară nerambursabilă 

8.613.349,23 lei
Perioada de implementare: 48 luni

Obiectiv general: Dezvoltarea unei platforme de nano-screening bazată pe tehnica 
SERS-TFF care să aibă o funcţionalitate duală: detecţia timpurie și determinarea evoluţiei 
cancerului de sân în baza unor analize de sânge.

Rezultate prevăzute: Obtinerea unor noi metode de diagnostic pentru detecţia timpurie 
a cancerului de sân, folosind o metodă minim invazivă care are la bază analiza spectroscopică 
Raman ultrasenzitivă (SERS) a probelor de sânge. Dezvoltarea unui prototip experimental 
capabil să detecteze existenţa cancerului de sân pe baza analizei SERS a probelor de 
sânge prelucrate prin metoda TFF și a analizei chemometrice a datelor obţinute.

LOC DE IMPLEMENTARE: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”- Centrul de 
Cercetări pentru Medicină Avansată – Medfuture, strada Louis Pasteur nr.4-6, Cluj-Napoca, România.

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

Date de contact: Director Adjunct Proiect, Conf. Dr. Știufi uc Rareș
Tel. 0726 340 278, e-mail: rares.stiufi uc@umfcluj.ro

Comunicat de presă  

 

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

O nouă propunere de modifi -

care a legii taximetriei şi 

închirierii auto îşi propune 

să legifereze serviciile plat-

formelor online de ridesha-

ring, sub denumirea româ-

nească de „co-voiajare”. 

Această propunere pare să 

împingă şoferii particulari 

care fac „ciubucuri” ducând 

pasageri dintr-un oras 

într-altul să se înscrie pe 

platforme de ridesharing, de 

tipul Bla Bla Car.

Iniţiativa legislativă, depusă 

la Parlament de deputatul PSD 

de Bacău Lucian Şova, pare să 

combată, în primul rând, şoferii 

de autoturisme care fac regulat 

curse inter-urbane, luând bani 

de la pasageri de ocazie, fără să 

aibă licenţe de transport, scrie 

startupcafe.ro. Autorul spune că 

proiectul a fost cerut de serviciul 

de ridesharing Bla Bla Car, care 

intermediază întâlniri între şoferi 

şi pasageri pentru călătorii in-

ter-urbane cu scopul de a împăr-

ţi cheltuielile.

Textul propus este o încerca-

re de legiferare a sistemului de 

ridesharing, un domeniu de bu-

siness pe internet la modă în toa-

tă lumea şi care inspiră şi în Ro-

mânia tot mai mulţi antreprenori 

şi startupuri.

Aşa cum se prezintă acum 

în lume şi în România activita-

tea de ridesharing, pe scurt, vor-

bim despre acele platforme pe 

internet prin care un proprietar 

de maşină intră în legătură cu 

unul sau mai mulţi potenţiali 

pasageri şi hotărâsc să împartă 

costul unei deplasari, în condi-

ţiile în care ei au drum în ace-

eaşi direcţie.

Propunerea legislativă găseş-

te un cuvânt românesc pentru 

activitatea de ridesharing , „co-vo-

iajare”, pe care o defi nește ast-

fel: „activitatea de transport fără 

scop lucrativ, desfăşurată între 

persoane fi zice independente, ca-

re presupune utilizarea în comun, 

fără scop profesional, a unui au-

tovehicul cu cel mult 9 locuri, de 

către un conducător auto şi de 

unul sau mai mulţi pasageri ca-

re călătoresc în aceeaşi direcție, 

cu

ef

a

că

g

si

le

„E

co

a

a
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„Co-voiajare” sau cu
Şoferii nu mai pot face ciubucuri de pe urma călătorilor. In

Dacă inițiativa va trece, autostopiștii vor merge cu șoferii la pompă să achite cost

Începe cea de-a patra ediţie 

a Festivalului Internaţional 

de Carte Transilvania 

(FICT) care anul acesta va 

cuprinde câteva evenimen-

te inedite, prin care organi-

zatorii vor să încurajeze 

lectura.

Festivalul Internaţional de 

Carte este deshis de Marşul Lec-

turii. Clujenii sunt invitaţi marţi, 

4 octombrie, în prima zi a fes-

tivalului, să vină cu o carte în 

mână în faţa Universităţii Ba-

beş-Bolyai şi să pornească spre 

Piaţa Unirii, unde va fi  instalat 

un cort.

De asemenea, o altă iniţiati-

vă care promovează festivalul 

şi lectura este autobuzul FICT 

care circulă pe unul dintre cele 

mai lungi trasee de transport 

public din oraş.

„De astăzi (n.red - joi) cir-

culă în Cluj-Napoca autobu-

zul FICT care va merge pe li-

nia 24B şi în care o să dăruim 

călătorilor în fi ecare zi, 100 de 

pachete de cadouri cu cărţi. 

Instigăm călătorii la citit, in-

stigăm la carte, instigăm să 

descopere autori importanţi. 

Proiectul este realizat în cola-

borare cu Compania de Trans-

port Public Cluj-Napoca (CTP), 

căreia îi mulţumim”, a decla-

rat directorul artistic al festi-

valului, Gabriel Bota.

Printre invitaţii speciali ai 

FICT din acest an se numără 

scriitorii italieni Alessandro Ba-

ricco şi Franco Moretti care vor 

primi titlul de Doctor Honoris 

Causa al UBB. Profesorul Fran-

co Moretti va ţine prelegerea 

„Abstraction, Patterns and In-

terpretation. New and Old in 

the Future of Humanities”. Ti-

tlul îi este acordat în urma pro-

punerii formulate de reprezen-

tanţii Facultăţii de Litere din ca-

drul Universităţii Babeş-Bolyai. 

Laudatio va fi  prezentat de Prof. 

dr. Mihaela Mudure.

De asemenea, la Cluj va ve-

ni şi Mircea Cărtărescu, care a-

re programată, miercuri 5 oc-

tombrie, şi o întâlnire cu publi-

cul. Scriitorul Andrei Codrescu 

este un alt invitat de onoare al 

celei de-a patra ediţii a Festiva-

lului Internaţional de Carte Tran-

silvania. Miercuri, 5 octombrie 

va avea loc lansarea de carte 

„The Art of Forgetting/Arta ui-

tării”, cu o traducere de Alexan-

dru Oprescu.

Un alt eveniment deosebit 

din festival va fi  o sesiune de 

poezie, „Poetry Night”, la care 

sunt invitaţi să participe toţi cei 

care iubesc poezia.

Din festival nu vor lipsi nici 

concertele. Trupa „Times of 

Need” va susţine un concert 

rock dedicat victimelor de la 

Colectiv şi va fi  lansată cartea 

„Scrum”, a lui Silviu Cioca-

nelli, un supravieţuitor al a-

cestui tragic eveniment.

Ultima zi a Festivalului de 

Literatură, organizat de Uniu-

nea Scriitorilor, coincide cu pri-

ma zi a Festivalului de Carte 

Transilvania. „Cele două eveni-

mente, în cursul unei săptămâni 

pline, o săptămână mare, trans-

formă Clujul într-o capitală a 

cărţii. Diferenţa care le face să 

fi e complementare este aceea 

că Festivalul Naţional de Litera-

tură este un festival de salon. 

Vin la Cluj scriitori din cele 20 

de fi liale ale Uniunii, pentru a 

vorbi despre problemele lor, dar 

şi pentru a se întâlni cu citito-

rii”, a spus preşedintele Uniu-

nii Scriitorilor, fi liala Cluj Irina 

Petraş.

Anul acesta, bugetul festiva-

lului este de aproximativ 300.000 

de lei, din care municipalitatea 

a oferit 30.000, iar restul provin 

din sponsorizări şi de la Minis-

terul Culturii.

A patra ediţie a FICT se va 

desfăşura în perioada 4-9 oc-

tombrie în Piaţa Unirii.

Evenimente speciale şi invitaţi 
de onoare, la FICT
Un autobuz în care cititorii vor primi cărţi va circula două săptămâni în oraș.
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Digi oferă 500 de lei cadou la abonare!
Compania RCS & RDS desfășoară în Cluj-Napoca,o 

campanie promoţională valabilă până la 15 octombrie, 
prin care oferă 500 lei cadou noilor clienţi persoane 
fizice.

Potrivit reprezentanţiilor companiei, valoarea 
cadoului este obţinută prin însumarea valorilor 
aferente fiecărui serviciu nou contractat pe o perioadă 
de 24 de luni, respectiv 250 de lei pentru abonarea 
la serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și 250 
de lei pentru abonarea la serviciul de internet de 
mare viteză prin fibră optică Digi Net Fiberlink 300, 
500 sau 1000.

“Clienţii vor putea decide cum vor utiliza suma de 
500 lei primită cadou de la Digi: ca avans la achiziţionarea 
unui smartphone din oferta Digi Mobil sau pentru plata 
facturilor de servicii Digi, în cuantum de 50% din valoarea 
fiecărei facturi lunare, până la epuizarea întregii sume 
cadou”, au declarat aceștia.

100 de canale digitale şi 23 HD

În cazul serviciului de televiziune digitală Digi TV, 
cu preţuri care încep de la 28,06 de lei/lună (TVA 
inclus), pe lângă suma cadou de 250 de lei, abonaţii 
se vor bucura de 100 de canale TV digitale și 23 de 
canale în format HD. Conţinutul canalelor de 
televiziune din grila Digi TV acoperă toate preferinţele: 
știri, filme, documentare, muzică, sport, lifestyle, 
desene animate.

Suma cadou de 250 de lei se aplică și pentru 
contractarea unui abonament la serviciul Digi TV 
analogic, cu preţul de 24,19 lei/lună (TVA inclus).

Tot 250 de lei primesc și clienţii noi care se abonează 
la oricare serviciu de internet de mare viteză prin fibra 
optică Digi Net Fiberlink. Aceștia vor plăti lunar doar 
28 de lei (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 300, cu 
viteze de până la 300 Mbps, 39 de lei (TVA inclus) 
pentru Digi Net Fiberlink 500, cu viteze de până la 500 
Mbps și 45 de lei (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 
1000, cu viteze de până la 1000 Mbps.

Clienţii Digi Net Fiberlink care își activează până la 31 
decembrie 2016 contul Digi Play (serviciu de video la 
cerere), pot urmări online, fără niciun cost suplimentar la 
abonament până la 31 iulie 2017, un conţinutul variat de 
filme, seriale noi „Hot from the U.S.”, concerte și animaţii 
pentru copii. Un alt beneficiu pe care îl primesc noii clienţi 
care optează pentru serviciul Digi Net Fiberlink 300, 500 
sau 1000 este router-ul wi-fi AC 1200 oferit gratis.

Cum poate creşte suma oferită cadou

„Noii clienţi își pot suplimenta valoarea cadoului 
primit de la Digi cu încă 100 lei pentru fiecare 
abonament de telefonie mobilă Optim Nelimitat 
contractat, iar valoarea poate crește în cazul în care 
contractarea se face prin portarea unui număr în 
reţeaua Digi Mobil. Mai exact, aceasta devine 150 lei 

pentru cei care contractează un abonament de telefonie 
mobilă Optim Nelimitat și portează un număr de 
cartela (prepaid), respectiv 200 lei pentru cei care 
aleg un abonament de telefonie mobilă Optim 
Nelimitat și portează în reţeaua Digi Mobil un număr 
de abonament (postpaid)”, au mai precizat 
reprezentanţii RCS & RDS.

De asemenea, suma cadou poate crește și prin 
contractarea serviciului de telefonie fixă Digi Tel, la 
abonamentele „În Familie” sau „Naţional”, cu o valoare 
de 50 lei pentru fiecare dintre acestea.

Serviciile pot fi contractate în toate magazinele Digi 
și în punctele de prezenţă RCS & RDS din Cluj-Napoca, 
prin intermendiul reprezentanţilor companiei care 
vizitează clienţii la domiciliu și telefonic la numărul 
0364 400 414. Campania promoţională este supusă 
unor termeni și condiţii. 

u condiţia ca deplasarea să fi e 

fectuată de către conducătorul 

uto în scop personal, iar condu-

ătorul auto împreună cu pasa-

erul sau pasagerii împart exclu-

iv costurile deplasării propuse”.

Alte prevederi ale iniţiativei 

egislative privind co-voiajarea: 

Este interzis transportul public, 

ontra cost, de persoane cu un 

utoturism, fără a deţine pentru 

cesta, după caz, autorizaţie ta-

xi valabilă sau copie conformă 

valabilă (...), cu excepţia activi-

tăţii de co-voiajare în sensul pre-

zentei legi”; „Activitățile de co-vo-

iajare (...) vor fi  intermediate 

printr-o platformă digitală, admi-

nistrată de către un furnizor de 

servicii terţ, indiferent dacă acti-

vitatea furnizorului de servicii 

terţ este remunerată".

Implicaţii pentru şofer 
şi pentru pasager

Din câte se observă în text, ini-

ţiativa legislativă prevede posibi-

litatea ca şoferul să primească 

bani de la pasager, însă nu trebu-

ie să îi primească în scop lucra-

tiv, adică pentru a obţine profi t.

„Şoferul şi pasagerul împart 

costul carburantului, pot să mear-

gă să plătească amândoi la pom-

pă, de exemplu. Dar şoferul nu 

poate să spună că vrea să îşi amor-

tizeze şi costurile cu uleiul”, a de-

clarat, pentru Startupcafe.ro, de-

putatul Şova.

Cu toate astea, propunerea 

legislativă nu stabileşte nicio li-

mită privind suma pe care o poa-

te cere un şofer unui pasager. 

Practic, rămâne la latitudinea 

platformei de co-voiajare dacă 

impune un tarif sau un plafon 

tarifar pe care să-l aplice şofe-

rul pasagerului.

„Cei de la ANAF au spus că 

sumele din acest tip de transport 

sunt prea mici pentru a face obiec-

tul controalelor lor. Un şofer poa-

te să strângă câte 5 lei de la doi 

sau trei pasageri, de exemplu”, a 

mai spus Lucian Şova.

Implicatii pentru platforma 
de ridesharing

Dacă transportul nu trebuie să 

fi e în scop lucrativ, platforma de 

co-voiajare poate, în schimb, să 

facă business din asta, potrivit 

formei actuale a iniţiativei legis-

lative. Şi aceasta pentru că se pre-

vede posibilitatea remunerării fur-

nizorului de serviciu terţ, adică a 

platformei online.

Cel mai mare operator de ri-

desharing pe internet este com-

pania americana Uber, care a 

venit şi în România, fi ind pre-

zentă la Bucureşti şi Cluj. Prin 

Uber, atât şoferii care deţin ma-

şini, cât şi pasagerii, se înre-

gistrează în aplicaţia online. În 

urma unei călătorii, pasagerul 

plăteşte electronic, prin Uber, 

un tarif pe kilometru stabilit 

de platforma online, iar din 

aceşti bani Uber îşi opreşte un 

procent (20%), restul revenin-

du-i apoi şoferului.

În schimb, Lucian Şova susţi-

ne că iniţiativa sa legislativă nu 

se referă şi la Uber, pe motiv că 

acest serviciu este disponibil nu-

mai în oraş, iar propunerea legis-

lativă ar fi  numai pentru călăto-

riile inter-urbane. Cu toate astea, 

în propunerea legislativă nu se 

specifi că dacă activitatea de co-vo-

iajare se face în localitate sau în 

afara localităţii.

Un alt argument invocat de de-

putat pentru excluderea Uber din 

prevederile proiectului său de le-

ge se referă la faptul că, deşi Uber 

susţine că nu este un serviciu de 

taxi, este tratat de către pasager 

ca pe un serviciu de taxi, pentru 

că pasagerul este cel care decide 

traseul şi destinaţia călătoriei.

Pe lângă Uber, în România a 

venit recent şi Taxify, un serviciu 

online asemănător cu Uber, deţi-

nut de o companie din Estonia.

Un alt operator online de ri-

desharing prezent şi în România 

este Bla Bla Car. Compania fran-

ceză oferă o aplicaţie care îi pu-

ne în legătură pe cei care au lo-

curi libere în maşină cu cei care 

vor să călătorească dintr-un oraş 

în altul, deci pe distanţe lungi. 

Aplicaţia reţine un comision de 

aproximativ 12% din cât primeş-

te şoferul.

De la Bla Bla Car a şi venit ini-

ţiativa din Parlament, potrivit de-

putatului Lucian Şova, care dă 

asigurări că a fost contactat de că-

tre o fi rmă de consultanţă care re-

prezenta interesele platformei fran-

tuzeşti.

El a subliniat că există o dife-

renţă între Uber şi Bla Bla Car 

prin prisma faptului că în cazul 

Bla Bla Car şoferul este cel care 

stabileşte destinaţia şi traseul, iar 

pasagerul e liber să aleagă sau 

nu şoferul respectiv, dacă vrea 

să ajungă la aceeaşi destinaţie.

Taximetriştii ies în stradă?

Parlamentarul a recunoscut că 

se aşteaptă la proteste din partea 

taximetriştilor şi a altor operatori 

de transport, care se plâng de con-

curenţă din partea platformelor 

de ridesharing, în condiţiile în ca-

re iniţiativa legislativă din Parla-

ment vine să stabilească un ca-

dru legal clar pentru aceste plat-

forme online.

„Proiectul acesta va suscita 

multe critici la adresa mea, din 

partea operatorilor de transport. 

Mă aştept să apară şi titluri că le-

giferez pirateria, ceea ce este pe 

dos. (...) Vor fi  critici importante 

din partea companiilor de taxi. 

Eu am avut maximum de bune 

intenţii, pentru a promova acest 

tip de transport modern şi intere-

sant şi de acolo, ştiind că urmea-

ză critici, să găsim o cale de mij-

loc. S-ar putea ca propunerea mea 

să nu întrunească susţinerea co-

legilor parlamentari şi să pice”, a 

mai spus Şova.

um poţi merge cu „ia-mă nene” legal
iţiativa aparţine unui „penal” care s-a îmbogăţit din călătorii frauduloase.

tul benzinei

În 2015, deputatul Lucian Șova, vicepreședin-
tele PSD Bacău, era urmărit penal în dosarul 
judecătorului Curţii Constituţionale Toni 
Greblă pentru folosirea infl uenţei de către o 
persoană care îndeplinește o funcţie de con-
ducere în partid în scopul obţinerii pentru sine 
ori pentru altul de alte foloase. 

Lucian Șova este acuzat de DNA că în 2012, folosindu-se de func-
ţia de conducere în PSD, ar fi  intervenit pe lângă Horia Hăhăianu 
(director la Transelectrica), pentru ca acesta, prin infl uenţa pe ca-
re o avea asupra managementului SC Energomontaj IEA - 
Sucursala București SA (agent economic care derulează activităţi 
comerciale cu CNTEE Transelectrica SA), să suporte contravaloa-
rea cheltuielilor de transport efectuate de SC Transmoldova SRL 
Onești pentru organizaţia Bacău a partidului, cu prilejul desfășu-
rării, în 17 octombrie 2012, a unei deplasări electorale la 
București (Bacău - București și retur), tarifele de piaţă practicate 
de societatea de transport fi ind de 80 lei/ persoană transporta-
tă. În acest context, SC Transmoldova SRL Onești ar fi  facturat 
servicii de transport în cuantum de 10.000 lei cu TVA.

Cine este Lucian Şova
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În urma campaniei uma-

nitare, demarată de către 

Protopopiatul Ortodox 

Gherla, pentru ajutorarea 

tinerilor Andrei Farcaş şi 

Yasmina Flueraş s-a adu-

nat suma de 16 500 lei.

La colectele realizate la ce-

le patru parohii ortodoxe din 

oraş s-a adunat suma de 10 

000 lei, iar restul banilor, 6500 

lei, provenind din donaţii, ob-

ţinute în urma desfăşurării 

spectacolului folcloric „Un sin-

gur dor mai am şi 

eu..”,organizat duminică, 25 

septembrie 2016, la Cinema-

tograful Pacea din Gherla.

Suma adunată va fi  împăr-

ţită acestor doi tineri afl aţi în 

suferinţă.

Protopopiatul Ortodox 

Gherla, în numele familiilor 

greu încercate, mulţumeşte 

tuturor pentru solidaritatea 

arătată în aceste zile.

Campania pentru cei doi 
copii din Gherla, grav 
bolnavi, un real succes

Noul sediu al protopopia-

tului Gherla a fost sfi nţit 

şi inaugurat sâmbătă, 24 

septembrie 2016, în ziua 

de pomenire a Sfântului 

Siluan Athonitul.

Binecuvântarea noului imo-

bil, situat pe strada 1 Decem-

brie 1918, a fost săvârşită de 

Înaltpreasfi nţitul Andrei, de 

la ora 11:30, în prezenţa cre-

dincioşilor şi preoţilor din oraş, 

dar şi a ofi cialităţilor centra-

le şi locale. Momentul inau-

gural s-a terminat cu un mi-

crorecital, susţinut de tinerii 

Asociaţiei Tinerilor Creştini 

Ortodocşi din Gherla.

Înainte de sfi nţirea sediu-

lui, ÎPS Părinte Andrei, alături 

de un numeros sobor de pre-

oţi şi diaconi, a ofi ciat Sfânta 

Liturghie, în biserica „Sfânta 

Treime” a parohiai ortodoxe 

Gherla III. În cadrul slujbei, 

la care au asistat peste 800 de 

credincioşi din Gherla, pr. pro-

topop Paul Isip a fost instalat 

ca preot paroh al acestei bi-

serici, în urma ieşirii la pen-

sie a părintelui Ioan Moraru. 

A fost ofi ciată şi o hirotonie 

întru diacon a teologului Ra-

ul Vasile Pap, care va sluji o 

dată ce va fi  hirotonit preot 

în parohia Ciceu Poieni din 

protopopiatul Beclean.

În cadrul predicii, Mitro-

politul Clujului a vorbit des-

pre drumul spre împărăţia ce-

rurilor, oferind credincioşilor 

exemple concrete şi demne de 

urmat din viaţa Sfântului Si-

luan Athonitul.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii 

au fost oferite distincţii şi di-

plome celor care s-au impli-

cat în ridicarea noului sediu 

al protopopiatului Gherla. Pă-

rintele Paul Isip a primit Cru-

cea Transilvană, pr. secretar 

Marius Ormenişan a fost ridi-

cat la rangul de iconom, iar 

constructorul şi proiectantul 

noii clădiri au primit ordine-

le „Sf. Martiri Năsăudeni” şi 

„Sf. Pahomie de la Gledin”. 

Au fost oferite şi alte diplome 

de aleasă cinstire tuturor cti-

torilor şi donatorilor.

Un Simpozion 

Internaţional al Bibliştilor 

Nou-testamentari va avea 

loc la sfârşitul lunii sep-

tembrie, la Moscova. 

Întrunirea, afl ata la a 7-a 

ediţie are tema: „Istorie şi 

Teologie în naraţiunea 

Evangheliilor”.

În cadrul Simpozionului, pr. 

prof. univ. dr. Stelian Tofană, de 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca, va sus-

ţine un referat pe tema: „Portre-

tul lui Iisus în Evanghelia după 

Marcu”. Părintele este membru 

în Comitetul executiv al acestei 

Organizaţii Biblice Europene a 

specialiştilor pe Noul Testament.

România este reprezenta-

tă la acest simpozion de pă-

rintele Stelian Tofană de la 

Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj, părintele Va-

sile Mihoc, de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din Si-

biu, Corina Zamfi r de la Fa-

cultatea de Teologie Roma-

no-Catolică a Universităţii Ba-

beş-Bolyai şi pr. assist. univ. 

dr. Cosmin Pricop de la Fa-

cultatea de Teologie Ortodo-

xă din Bucureşti.

Simpozionul Internaţional 

al Bibliştilor Nou-testamen-

tari (Est-Vest) va avea loc in 

perioada 25 septembrie -1 oc-

tombrie 2016.

Sfinţirea şi inaugurarea 
noului sediu 
al protopopiatului Gherla

Profesori români, 
la Simpozionul 
Internaţional al Bibliştilor 
Nou-testamentari 
de la Moscova

Clericii din toate cele 

nouă protopopiate ale 

Arhiepiscopiei Clujului 

vor participa până la sfâr-

şitul lunii octombrie, la 

conferinţele preoţeşti de 

toamnă. Se va aduce în 

discuţie tematica generală 

propusă de Patriarhia 

Română pentru anul 2016, 

şi anume Anul comemora-

tiv al Sfântului Ierarh 

Antim Ivireanul şi al tipo-

grafi lor bisericeşti.

Primii care s/au se vor în-

tâlni în şedinţă vor fi  preoţii 

din protopopiatul Turda, ur-

mând ca până pe 20 octom-

brie să se întrunească şi cle-

ricii din celelalte protopopia-

te ale Eparhiei. Conferinţa pre-

oţească de la Turda va avea 

loc luni, 26 septembrie, la se-

diul Protopopiatului şi va fi  

prezidată de Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit Andrei. Discuţiile vor fi  

conduse de Pr. Lect. Univ. Dr. 

Cosmin Cosmuţa, de la Facul-

tatea de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca şi vor începe ime-

diat după slujba de Te-Deum, 

ce va fi  ofi ciată de la ora 10:00.

Se va discuta, printre alte-

le, despre importanţa perso-

nalităţii şi slujirii marelui ie-

rarh Antim Ivireanul pentru 

istoria Bisericii şi a culturii ro-

mâneşti, mai ales că de la 

moartea sa martirică se îm-

plinesc anul acesta 300 de ani. 

Preoţii vor putea afl a şi ce în-

seamnă să promovezi cultu-

ra şi cum se pot folosi de acest 

instrument în activitatea lor 

pastoral-misionară. În cadrul 

conferinţelor vor fi  dezbătu-

te şi probleme ce ţin de acti-

vitatea de conduită a preoţi-

lor şi alte aspecte ce sunt con-

siderate importante pentru ac-

tivitatea lor administrativă în 

parohii.

Conferinţele preoţeşti sunt 

organizate de Arhiepiscopia 

Clujului, la dorinţa Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, de 

două ori pe an, la început de 

primăvară şi toamnă şi prin 

aceste întâlniri se urmăreşte 

dinamizarea activităţilor pas-

toral-misionare pe care preo-

ţii Eparhiei o desfăşoară în 

parohii.

Sfântul Antim Ivireanul 
– o viaţă în slujba 
Bisericii şi a oamenilor

Considerat cel mai de sea-

mă mitropolit al Ţării Româ-

neşti din toată istoria ei, Sfân-

tul Antim Ivireanul rămâne în 

memoria Bisericii noastre ca 

o personalitate de o comple-

xitate rar întâlnită. Tipograf, 

arhitect de biserici, caligraf, 

sculptor, predicator fără egal, 

cunoscător al multor limbi 

străine, mitropolitul de origi-

ne georgiană s-a dovedit în 

acelaşi timp a fi  un bun chi-

vernisitor al Bisericii, cu spi-

rit fi lantropic şi aplecare spre 

nevoile credincioşilor pe care 

i-a păstorit. A lăsat posterită-

ţii opera sa omiletică, Didahi-

ile, care dovedeşte calitatea 

de orator neîntrecut. De ase-

menea, a ctitorit Mănăstirea 

Antim din Bucureşti.

Pentru toate aceste fapte, 

Sfântul Sinod al Bisericii Or-

todoxe Române l-a trecut pe 

mitropolitul Antim Ivireanul 

în rândul sfi nţilor la 21 iunie 

1992.

Sfântul Antim Ivireanul, un model demn de urmat 
pentru preoţii din Arhiepiscopia Clujului

Noua biserică a parohiei 

Crişeni din protopopia-

tul Turda a fost târnosită 

de Mitropolitul Clujului 

în duminica a 18-a după 

Rusalii, în prezenţa a 

zeci de preoţi şi sute de 

credincioşi.

Ritualul special al sfinţi-

rii locaşului de cult a înce-

put în jurul orei 9 şi a fost 

urmat de Sfânta Liturghie 

Arhierească, oficiată în cur-

tea bisericii, pe o scenă spe-

cial amenajată.

În cuvântul de învăţătu-

ră, Înaltpreasfinţitul Părin-

te Andrei a afirmat că „Bi-

serica este năvodul lui Hris-

tos”, făcând referire la pe-

ricopa evanghelică a pescu-

irii minunate, citită astăzi 

în biserici şi mănăstiri:

Biserica este mreaja, sau 

năvodul lui Hristos pentru 

că a fost destinată să îi cu-

prindă pe toţi oamenii de pe 

pământ, iar această misiu-

ne nu este uşoară. Ucenicii, 

cei patru pe care Domnul 

i-a ales atunci, Andrei şi Pe-

tru, Iacob şi Ioan, cărora 

s-au adăugat alţi opt, şi-au 

dat toată strădania ca în nă-

vodul lui Hristos, în Biseri-

ca lui Hristos să îi aducă pe 

toţi oamenii. Adevărul este 

că fără de Hristos, misiunea 

Bisericii este compromisă.

Noua Biserică a parohiei 

Crişeni, ocrotită de Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel, a 

fost construită în ultimii 14 

ani. Piatra de temelie a fost 

pusă în anul 2002 de praz-

nicul Sfintei Treimi de către 

Preasfinţitul Episcop Vasile 

Someşanul.

Cu ocazia sfi nţirii noii bi-

serici, credincioşii participanţi 

la sărbătoarea parohiei Cri-

şeni au avut ocazia de a se 

închina cu toţii la Masa Sfân-

tului Altar, unsă cu Sfântul 

şi Marele Mir şi în care au 

fost aşezate Sfi nte Moaşte.

La final, Părintele Mitro-

polit a acordat diplome şi 

distincţii celor îndeaproape 

implicaţi în lucrările noii bi-

serici. Tot în cadrul Litur-

ghiei de astăzi, a avut loc 

hirotonia teologului Raul 

Pap, care va păstori de acum 

înainte parohia Ciceu-Poieni 

din protopopiatul Beclean.

Noua biserică a parohiei Crişeni, 
târnosită de Mitropolitul 
Clujului ÎPS Andrei
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic”
Inside Llewyn Davis
V, S, D, L, Mi: 14:00

Copiii domnisoarei Peregrine: 
Intre doua lumi 3D
V, S, D, L, Mi: 17:00

Deepwater Horizon: Eroi in lar-
gul marii
V, S, D, L, Mi: 20:00; 23:00

Cinema Victoria
Deepwater Horizon: Eroi în lar-
gul mării
V, M: 20:00; S: 22:30; D: 15:00; 
L: 15:00

Julieta
V, D: 17:30; S: 20:00; L: 19:00 M: 
15:15

Copiii domnişoarei Peregrine: 
Între două lumi
V: 15:00; S, M: 17:30, D: 22:30

Câini
V, M: 22:30; S, Mi: 15:30; D: 
20:00; L: 17:00

Berzele
V, S, D: 13:00

Sieranevada
L: 21:15

Iubitul meu se însoară
L: 13:00

Kate si Leopold
M: 13:00

Cinema City Polus
Suicide Squad 3D
V – Ma 21:20; Mi – J 22:10

Bridget Jonesîs Baby
V – J 17:00, 19:40

Nerve
V – J 16:10, 18:20, 20:20, 22:30

Storks 3D
V – J 19:20

Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
V – J 14:10

Pete's Dragon 3D Dublat
V, L – J 14:40; S – D 11:50, 14:40

Ben-Hur 3D
V – Ma 21:10

Barbie Star Light Adventure 
Dublat
S – D 12:50

Sully
V – J 16:50, 19:10

Storks 3D Dublat
V, L – J 13:20, 15:20, 17:20; S – D 
11:20, 13:20, 15:20, 17:20

Mechanic: Resurrection
V – Ma 22:10

The magnificent seven
V, L – J 14:10, 17:10, 19:50, 
22:40; S – D 11:20, 14:10, 17:10, 
19:50, 22:40

Selfie 69
V – J 17:00, 19:30, 21:50

The girl on the train
Mi – J 21:30

The secret life of pets 3D Dublat
V, L – J 13:00, 15:00; S – D 11:00, 
13:00, 15:00

Miss Peregrine's Home for 
Peculiar Children 3D
V, L – J 14:50, 17:30, 20:00, 
22:30; S – D 12:20, 14:50, 17:30, 
20:00, 22:30

Deepwater Horizon
V, L – J 14:30, 16:40, 19:00, 
21:10; S – D 12:20, 14:30, 16:40, 
19:00, 21:10

The BFG 3D Dublat

V, L – J 14:40; S – D 12:10, 14:40

Doua Lozuri
Mi – J 21:10

Cinema City Iulius
Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
S – D 12:20

Ben-Hur 3D
V – J 22:00

Miss Peregrine's Home for 
Peculiar Children 3D
V, L – J 14:00, 16:30, 19:10, 
21:40; S – D 11:20, 14:00, 16:30, 
19:10, 21:40

The BFG 3D Dublat
V, L – J 14:30; S – D 12:00, 14:30

Caini
V – Ma 20:20, 22:30; Mi – J 
17:40, 19:50

Julieta
V, L – J 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10; S – D 12:30, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:10

Pete's Dragon 3D Dublat
V, L – J 13:50; S – D 11:30, 13:50

Nine lives
V – Ma 18:20

The magnificent seven
V, L – J 14:40, 17:20, 20:00, 
22:40; S – D 12:00, 14:40, 17:20, 
20:00, 22:40

The girl on the train
Mi – J 21:30

Mechanic: Resurrection
V – Ma 22:30

Bridget Jonesîs Baby
V – J 17:00, 19:30, 22:00

Selfie 69
V – J 16:40, 19:00, 21:20

Nerve
V – Ma 17:40, 19:50, 21:50; Mi – 
J 17:30, 19:30, 22:20

Storks 3D
V – Ma 14:20, 16:20, 19:50; Mi – 
J 13:40, 15:40, 19:50

The secret life of pets 3D Dublat
V, L – J 14:40; S – D 11:30, 12:40, 
14:40

Sully
V – J 16:00, 18:20, 20:20

Ratchet and Clank 3D Dublat
V – Ma 13:30, 15:40; Mi – J 
13:30, 15:30

Storks 3D Dublat
V, L – J 13:50, 15:50, 17:50; S – D 
11:50, 13:50, 15:50, 17:50

Deepwater Horizon
V, L – J 13:50, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30; S – D 11:40, 13:50, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30

Doua Lozuri
Mi – J 21:50
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (11.15)

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. (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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-

lă, în Sovata Băi, zona centrală, 

cu utilităţi în apropiere. Informaţii 

și relaţii suplimentare la tel. 

0264-592139. (7.7)

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. (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. (5.7)

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.

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. (5.7)

¤ 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. 
(5.7)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (6.7)

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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

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
(13.13*)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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.

¤ 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 tel. 
0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (2.7)

¤ 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 jumăta-
te de preţ, faţă de ce se oferă, re-
spectiv 3000 RON. Rog seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0743-330440. (2.7)

¤ 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. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (7.7)

¤ 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, demonta-
tă, material fontă. Informaţii supli-
mentare la 0722-515094. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (7.7)

ELECTRO

¤ Cumpăr sirocou pe 12 V, com-
plet funcţionabil. Aștept telefoane 
la 0741-100529. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, în sta-
re bună, preţ 450 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0755-437088. (4.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier 
în stare bună. Informaţii și relaţii su-
plimentare la 0264-593488. (7.7)

MEDICALE

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

¤ Cumpăr cartea ”M-am săturat 
de România! Fenomenul Sabin 
Gherman în viziunea presei”. Tel. 
0722-7564991. (3.4)

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând peste 100 kg de fi er vechi, 
cazan de baie mare, etc. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l și 25 l. Relaţii supli-
mentare la tel. 0752-036345 sau 
0740-140251. (4.7)

¤ 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. (6.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Ministerul Finanţelor Publice. 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. Direcţia Generală Regiona-
la a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca. Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj. Serviciul Co-
lectare Executare Silită Persoane 
Fizice. Nr. înreg. ANSPDCP: 
10.204/2008. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile li-
citaţia nr. 2. Anul 2016, Luna Oc-
tombrie, Ziua 12. În temeiul art. 
250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015privind Codul de Proce-
dură Fiscală, se face cunoscut că în 
ziua de 12-10-2016, ora 10.00, în 
localitatea Cluj Napoca, strada 
P-ţa. Avram lancu, numărul 19, se 
vor vinde prin a doua licitaţie ur-
mătoarele bunuri imobile, proprie-
tate a debitorului Vlad Ioan și soţia 
Vlad Loredana Adina, cu domiciliul 
fi scal în localitatea Florești, str. Ste-
jarului, nr. 1B, ap. 28, jud. Cluj: 
Descrierea bunurilor mobile/ imo-
bile, descriere sumară: (se vor in-
dica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este 
cazul): Apartament suprafaţă utilă 
39.75 mp cu pic de 1,89/100 te-
ren în proprietate, în suprafaţă de 

762 mp aferentă ap. 28, situat în 
Florești, str. Stejarului, nr. 1B, Corp 
II, sc. Z, ap. 28. Preţul de pornire a 
licitaţiei este preţul de evaluare 
107.000 lei exclusiv TVA diminuat 
cu 25%: 80250 lei. Cota TVA/ ne-
impozabil: 20%. Total: 80250 lei, 
20%. Bunul imobil mai sus menţi-
onat este ipotecat în favoarea Sta-
tului Român reprezentat prin Mi-
nisterul Finanţelor Publice pentru 
suma de 56.520 lei plus majorări 
de întârziere calculate până la data 
plăţii sau stingerii în favoarea AJFP 
Cluj, precum și Raiffeisen Bank 
pentru 50% din suma acordată. 
Pentru că este a doua licitaţie, pre-
ţul de pornire al licitaţiei este 
80250 lei, exclusiv TVA. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiinţeze despre 
aceasta organul de executare, îna-
inte de data stabilită pentru vânza-
re. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să depună la 
Registratura instituţiei noastre, 
P-ţa. A. Iancu nr. 19, cam. 8 (par-
ter), până cel târziu în data de 
10.10.2016, ora 14.00, dosarul 
ofertei de cumpărare care să cu-
prindă: oferta de cumpărare în plic 
închis; dovada plăţii taxei de parti-
cipare, reprezentând 10% din pre-
ţul de pornire a licitaţiei (se va 
achita în lei la Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice a Muni-
cipiului Cluj-Napoca, în contul RO-
60TREZ2165067XXX016001, be-
nefi ciarul fi ind DGRFP Cluj, cu co-
dul fi scal 4426336); împuternici-
rea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridi-
ce de naţionalitate română, copie 
de pe certifi catul de înregistrare 
eliberat de Ofi ciul Registrului Co-
merţului; pentru persoanele juridi-
ce străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru 
persoanele fi zice române, copie de 
pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fi scali (Autorita-
tea administraţiei publice locale și 
Administraţia fi nanţelor publice 
competentă pentru administrarea 
ogligaţiilor ofertantului) că nu au 
obligaţii fi scale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pen-
tru vânzare și la locul fi xat în acest 
scop. Debitorul nu va putea licita 
nici personal, nici prin persoană in-
terpusă. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecăto-
rească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoștinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 260-261 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de Pro-
cedură Fiscală, cu modifi cările și 
completările ulterioare. Cumpără-
torii, potrivit legilor speciale, trebu-
ie să respecte obligaţiile de mediu, 
obligaţiile de conservare a patri-
moniului naţional sau altele ase-
menea. Potrivit dispoziţiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Proce-
dură Fiscală, cu modifi cările și 
completările ulterioare, când ur-
mează să se ia măsuri de executa-
re silită, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adre-
sa la Administraţia Finanţelor Pu-
blice Cluj-Napoca, Serviciul Colecta-
re Executare Silită Persoane Fizice, 
camera 17 sau la telefon numărul 
0264.591670, int. 301. Data afi șă-
rii: 30.09.2016.

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.

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

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 ANGAJARE

Recrutăm în oraşul tău
Agent în vânzări

Firmă producătoare Cutii de carton şi ambalaje cu 
sediul in Salonta, jud Bihor, căutăm agenţi în vânzări 
(femei și bărbaţi) în regim de colaborare, pentru 
prezentarea ofertei noastre în orașul din care faci parte 
și pentru încheierea unor contracte.

Ești o persoană care își dorește independenţă fi nanciară, 
ești dinamică, sociabilă și orientat către cele mai bune 
rezultate, cunoști limbi străine, deţii permis de conducere 
categ. B, ai mașină și telefon personal??? Noi îţi oferim 
un loc în echipa noastră și următoarele oportunităţi:

– posibilitatea organizării propriului program de lucru;
– salariu atractiv ;
– comision din vânzări;
– decontarea combustibilului.

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, 
programează-te la interviu la numărul de telefon 0259 
406 519 s-au pe adresa de e-mail: secretariat@
lemacarton.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Ofi ciul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si 
Cooperatie Cluj-Napoca, cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr.13, judetul Cluj organizeazã concurs pentru ocuparea 
unui post contractual temporar vacant de Consilier gr. 1,

conform HG 286/23.03.2011, modifi cata si completata 
cu Hotararea nr. 1027/ 11 noiembrie 2014, respectiv HG 
nr. 427 / 2015 si HG nr 269/2016, astfel :

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
in perioada : 03.10.2016 – 07.10.2016, intre orele 9,00- 
17,00 de luni pana joi , respectiv vineri intre orele : 9,00-14,30 
la sediul OTIMMC Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 13.

- Proba scrisa in data de 17.10.2016 incepand cu ora 10,00;
- Proba Interviu in data de 21.10.2016 incepand cu ora 10,00;

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte minime :

- studii superioare defi nitivate ;
- vechime in specialitatea studiilor – minim 3 ani si 6 luni;
- cunostinte de operare pe calculator;
- cunostinte de limba engleza;
-  bune aptitudini de comunicare, prezentare, planifi care, 

organizare ;

Relaţii suplimentare la sediul: OTIMMC Cluj-Napoca, 
persoana de contact: Oance Tiberia telefon: 0264/487224, 
fax: 0264487244, e-mail: tiberia_oance@imm.gov.ro.
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Calificare în turul 
2 preliminar
U-Banca Transilvania a obţinut ca-
lifi carea în turul al doilea prelimi-
nar al Basketball Champions 
League, după ce a trecut joi de 
echipa cipriotă Petrolina AEK 
Larnaca și pe teren propriu, scor 
67-56. Ca și în meciul tur, primul 
sfert a fost unul echilibrat și sărac 
în puncte, ambele echipe reușind 
să adune doar câte zece puncte. 
Al doilea sfert a consemnat des-
prinderea băieţilor lui Mihai 
Silvășan, diferenţa înregistrată la 
pauză fi ind de zece puncte pentru 
U-Banca Transilvania. La revenirea 
de la cabine, jucătorii ciprioţi au 
intrat mai montaţi în teren, vrând 
să șteargă impresia lăsată atât 
propriilor fani, cât și staff-ului teh-
nic. Au reușit chiar să se apropie 
la o singură posesie la începutul 
ultimului sfert, însă până la fi nal 
echipa noastră a așezat o diferen-
ţă confortabilă pe tabelă.Pentru 
Petrolina AEK au punctat Harris 
18, Thompson și Brezec câte 12, 
Hickey 10, Palalas și Biggs câte 2. 
U-Banca Transilvania se va depla-
sa la începutul săptămânii viitoa-
re în Turcia, pentru primul meci 
din cadrul turului al doilea preli-
minar. Adversari vor fi  cei de la 
Muratbey Ușak Sportif, echipă ce 
a încheiat ediţia precedentă de 
campionat pe locul al 7-lea.

CFR vrea 
revanşa cu ASA
CFR Cluj joacă astăzi de la 20.30 
în eplasare cu ASA Târgu-Mureș, 
în a 11-a etapă din Liga 1 de fot-
bal. Clujenii sunt montaţi să reu-
șească revanșa cu târgumureșenii 
care i-au eliminat la începutu lunii 
din Cupa Ligii, chiar în Gruia. 
Feroviarii sunt în creștere de for-
mă, chiar dacă au obţinut doar 
un egal acasă în ultima etapă, re-
ușind în precedenta rundă să în-
vingă Steaua pe Naţional Arena. 
Ambele echipe au pornit cu o pe-
nalizare de 6 puncte în noul se-
zon, însă CFR are 11 puncte, cu 4 
mai puţin decât ultimul loc care 
permite accesul în play-off, iar 
ASA este pe 0. Clujenii se mân-
dresc cu cel mai bun atac, 18 go-
luri, la fel ca FC Botoșani și a două 
cea mai bună apărare, cu doar 8 
goluri încasate, capitol la care 
doar Steaua o întrece cu 7 goluri.

România – Belgia 
1-0 la fotbal 
feminin Under-17
Echipa României a învins formaţia 
Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), 
miercuri, la Stara Pazova (Serbia), 
într-un meci din Grupa a 9-a a 
preliminariilor Campionatului 
European de fotbal feminin 
Under-17 de anul viitor, potrivit 
agenţiei Agerpres. Singurul gol al 
partidei a fost reușit de Alexandra 
Sfi ea (16). Selecţionerul Adrian 
Ambrosie a folosit echipa: 
Szidonia Salamon – Iulia Zamfi r, 
Melinda M. Nagy (căpitan), 
Raluca Borodi (Florentina 
Ionescu, 26; Bianca Biriș, 68), 
Ștefania Burcea – Oana Negrea, 
Vanesa Vizitiu, Alexandra Sfi ea – 
Daniela Mateș, Genoveva Roșie 
(Ana Maria Vlădulescu, 21) – 
Mădălina Boroș. Serbia ocupă 
primul loc, cu 4 puncte, urmată 
de România, 3 puncte, Belgia, 3 
puncte, Ucraina, 1 punct. Echipele 
care se vor clasa pe primele două 
locuri și cea mai bună dintre for-
maţiile care se vor clasa pe locul 3 
în cele 11 grupe din prima fază se 
vor califi ca în turul de elită.

Pe scurt

PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ

01.10.2016
Cluj-Napoca

Proiectul de modernizare a tramei stradale de acces la zona 
industrială s-a fi nalizat

Proiectul „LUCRĂRI DE MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE DE ACCES LA ZONA 
INDUSTRIALĂ” a fost fi nanţat în mare parte cu bani europeni și a avut două obiective 
principale: reabilitarea tramei stradale de acces la zona industrială prin care s-a modernizat 
căile de rulare și trotuarele de pe Strada Calea Baciului, Strada Primăverii, Strada Plopilor, 
Splaiul Independenţei, Strada Emil Isac-parţial urmând calea de rulare a tramvaiului 
(zona Operei Maghiare), Strada George Bariţiu, Strada Horea, Piaţa Gării, Strada I.L. 
Caragiale, Strada Căii Ferate, Strada Decebal, Strada Oașului și B-dul Muncii, Strada Cpt. 
Grigore Ignat, Strada Regele Ferdinand-parţial, dar și reabilitarea podurilor aferente 
tramei stradale respectiv: Podul peste canalul Morii, Podul Horea, Podul peste Nadăș, 
Podul peste valea Chintăului.

În total în cadrul proiectul s-a reabilitat infrastructura de transport urban a peste 14 
kilometri de drumuri și a celor 4 poduri, și a avut ca scop creșterea calităţii vieţii cetăţenilor 
și sprijinirea unei dezvoltării regionale durabile.

Municipiul Cluj-Napoca a fost benefi ciarul acestui proiect european în valoare totală 
de 73.685.888,30 lei din care fi nanţarea nerambursabilă – a fost de 59.808.928,88 lei. 
Fondurile au fost accesate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
prin organismul intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, strada Moţilor nr.3, 40001
Tel. 0264-596030, int.4630, 4637, e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”.

Federaţia Română de 

Baschet a pus în vânzare, 

joi, biletele pentru 

EuroBasket 2017, competi-

ţie care se va desfăşura şi 

la Cluj. Primul tichet a 

fost cumpărat de primarul 

Emil Boc.

„De joi începând sunt dispo-

nibile biletele pentru EuroBasket 

2017, competiţie care va avea o 

grupă la Cluj. De astăzi s-au pus 

în vânzare, practic, biletele pen-

tru Follow My Team, biletele 

pentru toate meciurile Români-

ei, cele cinci pe care le joacă 

aici, în Sala Polivalentă, şi, de 

asemenea, Tournament Pass, 

pachetul pentru toate cele 15 

meciuri care se vor fi  aici. (...) 

Primul care şi-a cumpărat bilet 

este o personalitate din Cluj, dar 

din păcate dl primar Emil Boc 

n-a putut fi  prezent alături de 

noi. Dânsul şi-a cumpărat pri-

mul bilet, un pachet Follow My 

Team”, a declarat,joi, într-o con-

ferinţă de presă, Adrian Voi-

nescu, directorul Comitetului de 

organizare al EuroBasket 2017 

România, citat de Agerpres.

Mircea Cristescu, Head of 

Operations la EuroBasket 2017, 

a declarat că pe 22 noiembrie 

va fi  tragerea la sorţi a grupe-

lor, dar că se ştie deja că Ro-

mânia va juca sigur cu Croa-

ţia, deoarece în urna valorică 

a croaţilor mai fi gurează cele-

lalte trei ţări organizatoare ale 

grupelor EuroBasket 2017 – Is-

rael, Turcia şi Finlanda -, iar 

prin regulament, România, ca 

ţară organizatoare, nu poate ju-

ca cu niciuna din cele trei.

Mircea Cristescu a mai spus 

că de la construcţia simbolului 

EuroBasket 2017, ridicată în 

centrul Clujului, va fi  amena-

jat un drum simbolic prin ca-

re fanii să fi e îndreptaţi spre 

Sala Polivalentă din Cluj, unde 

se vor desfăşura meciurile. „Pen-

tru mulţi dintre noi e un vis 

împlinit. Hashtag-ul din cen-

trul Clujului e amenajat. De la 

el până la Sala Polivalentă vom 

lansa o campanie prin care vom 

vedea că vin giganţii în Cluj, 

vorbim de forţa baschetului eu-

ropean, giganţii baschetului eu-

ropean. Vom avea un drum al 

giganţilor, care va pleca de la 

hashtag, cu nişte urme frumoa-

se pe care le vor lăsa şi care 

vor fi  în oraşul nostru până la 

Sala Polivalentă, încercând ast-

fel să facem un traseu frumos 

pentru suporteri”, a declarat el.

FIBA Eurobasket 2017 se va 

disputa în perioada 31 august-17 

septembrie 2017, în patru ora-

şe: Cluj-Napoca (România) – 31 

august-7 septembrie 2017; Is-

tanbul (Turcia), Helsinki (Fin-

landa) şi Tel Aviv (Israel).

Start la bilete 
pentru Eurobasket 2017

Jucătoarea română de tenis 

Simona Halep, numărul 5 

mondial, s-a califi cat joi în 

semifi nalele turneului de la 

Wuhan (China), de catego-

ria WTA Premier 5, după ce 

a învins-o pe Madison Keys, 

din SUA, în două seturi. 

Românca este califi cată 

după acest rezultat la 

Turneul Campioanelor de la 

Singapore, pentru al treilea 

an consecutiv.

Halep a întrecut-o pe Keys, 

pe care a mai învins-o alte 

două dăţi în acest an, cu 6-4, 

6-2, într-un meci jucat joi la 

turneul de la Wuhan, China, 

dotat cu premii în valoare to-

tală de 2,28 milioane dolari, 

scrie agenţia Agerpres. Halep 

(24 ani), a patra favorită a 

acestei competiţii, şi-a asigu-

rat un cec în valoare de 

117.770 dolari şi 350 de punc-

te WTA în urma acestei vic-

torii. Ea s-a impus după o oră 

şi 10 minute de joc în faţa lui 

Keys, cap de serie numărul 

8. În penultimul act, repre-

zentanta ţării noastre o va 

avea ca adversară pe Petra 

Kvitova (nr.14), care a în-

vins-o în sferturi, în două se-

turi, pe Joahanna Konat, nu-

mărul 11. Halep a întâlnit-o 

pe Kvitova în acest an la Cluj, 

reuşind să o învingă în Fed 

Cup.

Califi carea în faza semifi -

nalelor la Wuhan îi asigură 

Simonei Halep participarea, 

pentru al treilea an consecu-

tiv, la Turneului Campioane-

lor care va avea loc în Singa-

pore, în perioada 23-30 oc-

tombrie, cu participarea ce-

lor mai bune opt jucătoare 

ale lumii. Halep a declarat că 

participarea la Turneul Cam-

pioanelor de la Singapore e-

ra unul dintre obiectivele sa-

le în acest an. „Califi carea 

mea la fi nala WTA de la Sin-

gapore înseamnă foarte mult 

pentru mine. Era unul dintre 

obiectivele mele în acest an. 

Va fi  pentru a treia oară con-

secutiv când voi participa la 

Turneul Campioanelor, unde 

sper să joc cât mai bine. Am 

amintiri frumoase legate de 

ediţia 2014 şi sunt încreză-

toare că voi avea o evoluţie 

bună. Voi fi  foarte concentra-

tă”, a declarat Halep, după 

victoria cu 6-4, 6-2 înregis-

trată în faţa lui Keys.

Simona Halep, numărul 5 

mondial, care în urmă cu do-

uă zile a împlinit 25 de ani, 

este una dintre cele patru ju-

cătoare care au cucerit trei ti-

tluri WTA la simplu în 2016, 

alături de germanca Angelique 

Kerber, liderul clasamentului 

WTA, poloneza Victoria Aza-

renka, şi americanca Sloane 

Stephens. Ea s-a impus în tur-

neele de la Madrid, Bucureşti 

şi Montreal, ajungând la un 

total de 43 de meciuri câştiga-

te şi 14 pierdute de la debutul 

acestui an. Românca s-a cali-

fi cat în semifi nalele turneelor 

de la Sydney şi Cincinnati, atin-

gând totodată sferturile de fi -

nală la Indian Wells, Miami, 

Wimbledon şi US Open.

Halep, al treilea an consecutiv 
la Turneul Campioanelor
Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Wuhan şi participă la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a câștigat trei turnee WTA în cursul anului
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