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România are peste 120 de doctoranzi și cadre didactice în domeniul

economic, în universități din afara țării, potrivit bazei de date folosite de

organizatorii primei ediții a Conferinței Științifice Anuale a Economiștilor

Români din Mediul Academic din Străinătate (ERMAS 2014). Guvernatorul

BNR i-a rechemat, de la Cluj, pe economiști în țară.

Prezent la deschiderea conferinței de la Cluj, guvernatorul Băncii Naționale

a României Mugur Isărescu a lansat o invitație către economiștii din

diaspora, reveniți pentru câteva zile în țară. „Sperăm să reveniți din ce în ce

mai des. Vă încurajez să acordați atenție probemelor specifice economiei

românești, să colaborați cu mediul economic authoton și cu instituțiile

însărcinate cu implementare politicii economice. Avem porțile deschise

pentru a vă primi, chiar și permanent, la BNR”, a spus Isărescu.

Deocamdată însă, câțiva dintre specialiștii români s-au întors în țară pentru

(http://actualdecluj.ro

/da-s-a-turnat-asfalt-

dar-m-a-jignit/)

Da, s-a turnatDa, s-a turnatDa, s-a turnatDa, s-a turnat

asfalt! Dar m-aasfalt! Dar m-aasfalt! Dar m-aasfalt! Dar m-a

jignitjignitjignitjignit

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/da-s-a-turnat-/da-s-a-turnat-/da-s-a-turnat-/da-s-a-turnat-

asfalt-dar-m-asfalt-dar-m-asfalt-dar-m-asfalt-dar-m-

a-jignit/a-jignit/a-jignit/a-jignit/))))
M-am tot întrebat cine și-a

dorit ca Piața Unirii să…

De: Luminița SILEA

(http://actualdecluj.ro

/author/luminita/)

cu 3 zile în urmă

OpinieOpinieOpinieOpinie
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o conferință de universitate. Cum se vede Clujul de la Stockholm, de pildă?

„Dinamica economică a Clujului este una interesantă, în special domeniul

IT pare unul foarte activ, dar și ceea ce se întâmplă în parcurile Tetarom

merită atenție. Domnul Boc ar fi trebuit să ajungă și el, chiar am fi vrut să

discutăm despre cum se poate realiza o colaborare între mediul universitar,

administrație și firme. În Stockholm, unde sunt eu acum, există astfel de

întâlniri foarte des, se încurajează antreprenoriatul și inițiativele de afaceri.

Vorbim de domenii cu profituri potențiale mari, nu de garaje de spălat

mașini”, a punctat Sebastian Buhai, de la Stockholm University/Aarhus

University, cel care a coordonat organizarea primei ediții a conferinței

ERMAS. Primarul Emil Boc nu a fost însă prezent la evenimentul de

deschidere, iar în ceea ce privește parcurile industriale Tetarom, acestea

sunt deținute și administrate printr-o companie de sub umbrela Consiliului

Județean.

„Clujul are un mare potențial în domeniul IT. Și eu aș fi făcut Informatica,

dacă aș fi rămas aici. Eu am plecat de la Cluj imediat după liceu, în 1998.

Și când vorbesc de IT nu mă refer strict la IT, ci la o serie de afaceri conexe

care se pot dezvolta în jurul acestui domeniu”, a menționat Buhai. Acesta

are studii la Erasmus University din Rotterdam sau la Universitatea din

Utrecht.

În aceste zile se află la Cluj și alți câțiva economiști români, afiliați unor

universități sau institute de cercetare din străinătate, dar și din țară.

Cercetătorii români cu recunoaștere internațională prezintă rezultatele

cercetărilor pe care le-au desfășurat, în cadrul unor sesiuni de comunicări

științifice în cadrul ERMAS. Key-note speakers ai evenimentului sunt

Nicolae Bogdan Gârleanu de la Haas School of Business, University of

California Berkeley, Mihai Manea de la Massachusetts Institute of

Technology, Virgiliu Midrigan de la New York University și Cristian

Pop-Elecheș de la Columbia University. La dezbaterile ERMAS 2014 au

fost invitați economiști ai Băncii Naționale a României, printre care Lucian

Croitoru, consilierul pe probleme de politică monetară al Guvernatorului

BNR, precum și invitați ai instituțiilor de cercetare din țară și din străinătate,

(http://actualdecluj.ro

/imi-vreau-centrul-

inapoi/)

Îmi vreauÎmi vreauÎmi vreauÎmi vreau

centrul înapoi!centrul înapoi!centrul înapoi!centrul înapoi!

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/imi-vreau-/imi-vreau-/imi-vreau-/imi-vreau-

centrul-inapoi/centrul-inapoi/centrul-inapoi/centrul-inapoi/
Bucurați-vă de pustietatea

din centrul Clujului - iar

prin pustietate…

De: Mihai PRODAN

(http://actualdecluj.ro

/author/mihai/)

cu 2 săptămâni în

urmă

(http://actualdecluj.ro

/hit-the-road-jack-

pasager-

cu-infrastructura-

de-romania/)

Hit the road,Hit the road,Hit the road,Hit the road,

Jack! (PasagerJack! (PasagerJack! (PasagerJack! (Pasager

cu infrastructuracu infrastructuracu infrastructuracu infrastructura
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reprezentanți ai instituțiilor însărcinate cu implementarea politicilor publice

și reprezentanți ai sponsorilor evenimentului.Prima ediție a ERMAS este

organizată de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din

cadrul Universității Babeș-Bolyai, în perioada 18-22 august 2014.

Facebook (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://actualdecluj.ro

/cum-se-vede-clujul-de-afaceri-din-afara-varianta-ecomistilor-emigrati-2/)

Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=http:

//actualdecluj.ro/cum-se-vede-clujul-de-afaceri-din-afara-varianta-ecomistilor-emigrati-

2/&text=Cum+se+vede+Clujul+de+afaceri+din+afar%C4%83.+Varianta+ecomi

%C8%99tilor+emigra%C8%9Bi&url=http://actualdecluj.ro/?p=14381&counturl=http:

//actualdecluj.ro/cum-se-vede-clujul-de-afaceri-din-afara-varianta-ecomistilor-emigrati-

2/&related=Actualdecluj&via=Actualdecluj&hashtags=#actualdecluj)

Google+ (https://plus.google.com/share?url=http://actualdecluj.ro/cum-se-

vede-clujul-de-afaceri-din-afara-varianta-ecomistilor-emigrati-2/)

 Tag-uri: bnr (http://actualdecluj.ro/tag/bnr/), diaspora

(http://actualdecluj.ro/tag/diaspora/), economisti romani

(http://actualdecluj.ro/tag/economisti-romani/), ERMAS

(http://actualdecluj.ro/tag/ermas/), Facultatea de Stiinte Economice si

Gestiunea Afacerilor (http://actualdecluj.ro/tag/facultatea-de-stiinte-

economice-si-gestiunea-afacerilor/), Mugur Isarescu (http://actualdecluj.ro

/tag/mugur-isarescu/)
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1.4kLikeLike

S-ar putea să îți placă și...S-ar putea să îți placă și...S-ar putea să îți placă și...S-ar putea să îți placă și...

de România)de România)de România)de România)

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/hit-the-/hit-the-/hit-the-/hit-the-

road-jack-road-jack-road-jack-road-jack-

pasager-pasager-pasager-pasager-

cu-infrastructura-cu-infrastructura-cu-infrastructura-cu-infrastructura-

de-romania/de-romania/de-romania/de-romania/))))
  „Hit the road, Jack!” (fără

celelalte versuri din

piesă).…

De: Kristina REȘTEA

(http://actualdecluj.ro

/author/kristina/)

cu 3 săptămâni în

urmă

(http://magyarnapok.ro/ro

Email

Abonează-te

Abonare laAbonare laAbonare laAbonare la

newsletternewsletternewsletternewsletter

FacebookFacebookFacebookFacebook
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2.000 de joburi vacante în Cluj, într-o2.000 de joburi vacante în Cluj, într-o2.000 de joburi vacante în Cluj, într-o2.000 de joburi vacante în Cluj, într-o
săptămânăsăptămânăsăptămânăsăptămână ( ( ( (http://actualdecluj.ro/2-000-http://actualdecluj.ro/2-000-http://actualdecluj.ro/2-000-http://actualdecluj.ro/2-000-

de-joburi-vacante-in-cluj-intr-o-saptamana/de-joburi-vacante-in-cluj-intr-o-saptamana/de-joburi-vacante-in-cluj-intr-o-saptamana/de-joburi-vacante-in-cluj-intr-o-saptamana/))))
22 august 2014 (http://actualdecluj.ro/2014/08/22/)

(http://actualdecluj.ro/2-000-de-joburi-

vacante-in-cluj-intr-o-saptamana/)

 0

Zboruri din Cluj spre Varșovia, din octombrieZboruri din Cluj spre Varșovia, din octombrieZboruri din Cluj spre Varșovia, din octombrieZboruri din Cluj spre Varșovia, din octombrie
((((http://actualdecluj.ro/zboruri-din-cluj-http://actualdecluj.ro/zboruri-din-cluj-http://actualdecluj.ro/zboruri-din-cluj-http://actualdecluj.ro/zboruri-din-cluj-

spre-varsovia-din-octombrie/spre-varsovia-din-octombrie/spre-varsovia-din-octombrie/spre-varsovia-din-octombrie/))))
21 august 2014 (http://actualdecluj.ro/2014/08/21/)

(http://actualdecluj.ro/zboruri-din-cluj-

spre-varsovia-din-octombrie/)
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Actual de Cluj

1,422 people like Actual de Cluj

LikeLike

Actual de Cluj / Cum se vede Clujul de afaceri din afară. Varianta ecom... http://actualdecluj.ro/cum-se-vede-clujul-de-afaceri-din-afara-varianta...

5 of 9 24-08-2014 21:37



Economia județului în cifre: Clujul își creșteEconomia județului în cifre: Clujul își creșteEconomia județului în cifre: Clujul își creșteEconomia județului în cifre: Clujul își crește
producția industrială, dar cei mai mulțiproducția industrială, dar cei mai mulțiproducția industrială, dar cei mai mulțiproducția industrială, dar cei mai mulți

șomeri din județ sunt muncitorișomeri din județ sunt muncitorișomeri din județ sunt muncitorișomeri din județ sunt muncitori
((((http://actualdecluj.ro/economia-judetului-http://actualdecluj.ro/economia-judetului-http://actualdecluj.ro/economia-judetului-http://actualdecluj.ro/economia-judetului-

in-cifre-clujul-isi-creste-productia-in-cifre-clujul-isi-creste-productia-in-cifre-clujul-isi-creste-productia-in-cifre-clujul-isi-creste-productia-
industriala-dar-cei-mai-multi-someri-industriala-dar-cei-mai-multi-someri-industriala-dar-cei-mai-multi-someri-industriala-dar-cei-mai-multi-someri-

din-judet-sunt-muncitori/din-judet-sunt-muncitori/din-judet-sunt-muncitori/din-judet-sunt-muncitori/))))
21 august 2014 (http://actualdecluj.ro/2014/08/21/)

(http://actualdecluj.ro/economia-

judetului-in-cifre-clujul-isi-creste-

productia-industriala-dar-cei-

mai-multi-someri-din-judet-

sunt-muncitori/)

 0

Adresa ta de email nu va fi publică
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Ă

De la căței la muzică și lampioaneDe la căței la muzică și lampioaneDe la căței la muzică și lampioaneDe la căței la muzică și lampioane

La Terenuri. Cum au socializatLa Terenuri. Cum au socializatLa Terenuri. Cum au socializatLa Terenuri. Cum au socializat

mănășturenii la Seri de Varămănășturenii la Seri de Varămănășturenii la Seri de Varămănășturenii la Seri de Vară

((((http://actualdecluj.ro/de-la-catei-http://actualdecluj.ro/de-la-catei-http://actualdecluj.ro/de-la-catei-http://actualdecluj.ro/de-la-catei-

la-muzica-si-lampioane-la-muzica-si-lampioane-la-muzica-si-lampioane-la-muzica-si-lampioane-

la-terenuri-cum-au-socializat-la-terenuri-cum-au-socializat-la-terenuri-cum-au-socializat-la-terenuri-cum-au-socializat-

manasturenii-la-seri-de-vara/manasturenii-la-seri-de-vara/manasturenii-la-seri-de-vara/manasturenii-la-seri-de-vara/))))
Concertele de vară s-au mutat la final de săptămână în…

De: Luminița SILEA (http://actualdecluj.ro/author

/luminita/)

cu 3 ore în urmă

FOTO Cum arată micul drum alFOTO Cum arată micul drum alFOTO Cum arată micul drum alFOTO Cum arată micul drum al

vinului, trasat pentru câteva zile învinului, trasat pentru câteva zile învinului, trasat pentru câteva zile învinului, trasat pentru câteva zile în

centrul Clujuluicentrul Clujuluicentrul Clujuluicentrul Clujului

((((http://actualdecluj.ro/cum-arata-http://actualdecluj.ro/cum-arata-http://actualdecluj.ro/cum-arata-http://actualdecluj.ro/cum-arata-

micul-drum-al-vinului-in-cluj-micul-drum-al-vinului-in-cluj-micul-drum-al-vinului-in-cluj-micul-drum-al-vinului-in-cluj-

trasat-cateva-zile-in-cluj/trasat-cateva-zile-in-cluj/trasat-cateva-zile-in-cluj/trasat-cateva-zile-in-cluj/))))
Un pahar de vin (alb) se indreaptă spre noi, plimbat…

De: Kristina REȘTEA (http://actualdecluj.ro

/author/kristina/)

cu 3 ore în urmă

Primarul o provoacă pe UdreaPrimarul o provoacă pe UdreaPrimarul o provoacă pe UdreaPrimarul o provoacă pe Udrea

să-și toarne apă rece în capsă-și toarne apă rece în capsă-și toarne apă rece în capsă-și toarne apă rece în cap

((((http://actualdecluj.ro/primarul-http://actualdecluj.ro/primarul-http://actualdecluj.ro/primarul-http://actualdecluj.ro/primarul-

o-provoaca-pe-udrea-sa-si-o-provoaca-pe-udrea-sa-si-o-provoaca-pe-udrea-sa-si-o-provoaca-pe-udrea-sa-si-

toarne-apa-rece-in-cap/toarne-apa-rece-in-cap/toarne-apa-rece-in-cap/toarne-apa-rece-in-cap/))))
Emil Boc a anunțat pe pagina sa oficială că a…

…dar cine ești…dar cine ești…dar cine ești…dar cine ești

dumneata, domnuledumneata, domnuledumneata, domnuledumneata, domnule

Cluj?!Cluj?!Cluj?!Cluj?!

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/dar-cine-/dar-cine-/dar-cine-/dar-cine-

esti-dumneata-esti-dumneata-esti-dumneata-esti-dumneata-

domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/))))

Clujul merită, Clujului i

se cuvine, Clujul e

superior ...

Apel disperat cătreApel disperat cătreApel disperat cătreApel disperat către

clujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele au

rămas fără sângerămas fără sângerămas fără sângerămas fără sânge

pentru…pentru…pentru…pentru…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/apel-disperat-/apel-disperat-/apel-disperat-/apel-disperat-

catre-clujeni-catre-clujeni-catre-clujeni-catre-clujeni-

spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-

fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-

tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-

unor-pacienti-unor-pacienti-unor-pacienti-unor-pacienti-

depinde-de-asta/depinde-de-asta/depinde-de-asta/depinde-de-asta/))))

Pe holurile Centrului

Regional de Transfuzie

Sanguină d...

Apel disperat cătreApel disperat cătreApel disperat cătreApel disperat către

clujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele auclujeni. Spitalele au

rămas fără sângerămas fără sângerămas fără sângerămas fără sânge

pentru…pentru…pentru…pentru…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/apel-disperat-/apel-disperat-/apel-disperat-/apel-disperat-

catre-clujeni-catre-clujeni-catre-clujeni-catre-clujeni-

spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-spitalele-au-ramas-

fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-fara-sange-pentru-

tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-tranfuzii-viata-

unor-pacienti-unor-pacienti-unor-pacienti-unor-pacienti-

depinde-de-asta/depinde-de-asta/depinde-de-asta/depinde-de-asta/

Pe holurile Centrului

Regional de Transfuzie

Sanguină d...

MULTIMEDIA CumMULTIMEDIA CumMULTIMEDIA CumMULTIMEDIA Cum

a scăpat un colț dea scăpat un colț dea scăpat un colț dea scăpat un colț de

Mănăștur de furia…Mănăștur de furia…Mănăștur de furia…Mănăștur de furia…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/foto-video-cum-a-/foto-video-cum-a-/foto-video-cum-a-/foto-video-cum-a-

scapat-un-colt-scapat-un-colt-scapat-un-colt-scapat-un-colt-

de-manastur-de-manastur-de-manastur-de-manastur-

de-furia-de-furia-de-furia-de-furia-

buldozerelor-buldozerelor-buldozerelor-buldozerelor-

comuniste/comuniste/comuniste/comuniste/))))

Mănășturul e printre

cele mai mari cartiere

RecenteRecenteRecenteRecente Cele maiCele maiCele maiCele mai

comentatecomentatecomentatecomentate

Cele mai cititeCele mai cititeCele mai cititeCele mai citite
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De: Luminița SILEA (http://actualdecluj.ro/author

/luminita/)

cu 4 ore în urmă

Ce pregătește primăria pietonilorCe pregătește primăria pietonilorCe pregătește primăria pietonilorCe pregătește primăria pietonilor

în centrul orașuluiîn centrul orașuluiîn centrul orașuluiîn centrul orașului

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/ce-pregateste-primaria-pietonilor-/ce-pregateste-primaria-pietonilor-/ce-pregateste-primaria-pietonilor-/ce-pregateste-primaria-pietonilor-

in-centrul-orasului/in-centrul-orasului/in-centrul-orasului/in-centrul-orasului/))))
Potențialul pietonal al întregii zonei centrale a rămas

închis într-un…

De: Luminița SILEA (http://actualdecluj.ro/author

/luminita/)

cu 6 ore în urmă

EXCLUSIV Marius Niculae ia înEXCLUSIV Marius Niculae ia înEXCLUSIV Marius Niculae ia înEXCLUSIV Marius Niculae ia în

calcul un transfer la “U” Cluj. Cecalcul un transfer la “U” Cluj. Cecalcul un transfer la “U” Cluj. Cecalcul un transfer la “U” Cluj. Ce

spune despre echipa lui Teja șispune despre echipa lui Teja șispune despre echipa lui Teja șispune despre echipa lui Teja și

când a fost ofertat prima datăcând a fost ofertat prima datăcând a fost ofertat prima datăcând a fost ofertat prima dată

((((http://actualdecluj.ro/exclusiv-http://actualdecluj.ro/exclusiv-http://actualdecluj.ro/exclusiv-http://actualdecluj.ro/exclusiv-

marius-niculae-ia-in-calcul-marius-niculae-ia-in-calcul-marius-niculae-ia-in-calcul-marius-niculae-ia-in-calcul-

un-transfer-la-u-cluj-ce-spune-un-transfer-la-u-cluj-ce-spune-un-transfer-la-u-cluj-ce-spune-un-transfer-la-u-cluj-ce-spune-

despre-echipa-lui-teja-si-cand-despre-echipa-lui-teja-si-cand-despre-echipa-lui-teja-si-cand-despre-echipa-lui-teja-si-cand-

a-fost-ofertat-prima-data/a-fost-ofertat-prima-data/a-fost-ofertat-prima-data/a-fost-ofertat-prima-data/))))
Rămas liber de contract după despărțirea

de Șanliurfaspor (liga a II-a,…

De: Cătălin SUCIU (http://actualdecluj.ro/author

/catalin/)

cu 7 ore în urmă

3 motive și 3 cifre3 motive și 3 cifre3 motive și 3 cifre3 motive și 3 cifre

pentru care Clujulpentru care Clujulpentru care Clujulpentru care Clujul

chiar e…chiar e…chiar e…chiar e…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/3-motive-/3-motive-/3-motive-/3-motive-

si-cateva-cifre-si-cateva-cifre-si-cateva-cifre-si-cateva-cifre-

pentru-care-clujul-pentru-care-clujul-pentru-care-clujul-pentru-care-clujul-

chiar-e-orasul-chiar-e-orasul-chiar-e-orasul-chiar-e-orasul-

laudarosilor-laudarosilor-laudarosilor-laudarosilor-

daca-va-pasa-nu-daca-va-pasa-nu-daca-va-pasa-nu-daca-va-pasa-nu-

stati-in-casa/stati-in-casa/stati-in-casa/stati-in-casa/))))

La ce potențial are,

Clujul ar putea

răsturna România -...

Orășelul câtOrășelul câtOrășelul câtOrășelul cât

jumătatejumătatejumătatejumătate

Mănășturul care dăMănășturul care dăMănășturul care dăMănășturul care dă

Clujului lecții peClujului lecții peClujului lecții peClujului lecții pe

bani…bani…bani…bani…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/oraselul-/oraselul-/oraselul-/oraselul-

cat-jumatate-cat-jumatate-cat-jumatate-cat-jumatate-

manasturul-manasturul-manasturul-manasturul-

care-da-clujului-care-da-clujului-care-da-clujului-care-da-clujului-

lectii-pe-bani-lectii-pe-bani-lectii-pe-bani-lectii-pe-bani-

europeni/europeni/europeni/europeni/))))

Un județ care numără

cu totul mai puțini

locuitori decâ...

Îmi vreau centrulÎmi vreau centrulÎmi vreau centrulÎmi vreau centrul

înapoi!înapoi!înapoi!înapoi!

muncito...

Nici un leu de laNici un leu de laNici un leu de laNici un leu de la

Cluj pentruCluj pentruCluj pentruCluj pentru

Catedrala MântuiriiCatedrala MântuiriiCatedrala MântuiriiCatedrala Mântuirii

NeamuluiNeamuluiNeamuluiNeamului

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/nici-un-leu-de-la-/nici-un-leu-de-la-/nici-un-leu-de-la-/nici-un-leu-de-la-

cluj-pentru-cluj-pentru-cluj-pentru-cluj-pentru-

catedrala-mantuirii-catedrala-mantuirii-catedrala-mantuirii-catedrala-mantuirii-

neamului/neamului/neamului/neamului/))))

Aleșii locali vor împărți

peste 2,6 milioane de

lei lăc...

…dar cine ești…dar cine ești…dar cine ești…dar cine ești

dumneata, domnuledumneata, domnuledumneata, domnuledumneata, domnule

Cluj?!Cluj?!Cluj?!Cluj?!

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/dar-cine-/dar-cine-/dar-cine-/dar-cine-

esti-dumneata-esti-dumneata-esti-dumneata-esti-dumneata-

domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/domnule-cluj-2/))))

Clujul merită, Clujului i

se cuvine, Clujul e

superior ...

VIDEO Drama unuiVIDEO Drama unuiVIDEO Drama unuiVIDEO Drama unui

fost atacant alfost atacant alfost atacant alfost atacant al

Universității: “AmUniversității: “AmUniversității: “AmUniversității: “Am

fost în…fost în…fost în…fost în…

((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/drama-unui-fost-/drama-unui-fost-/drama-unui-fost-/drama-unui-fost-

atacant-atacant-atacant-atacant-
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((((http://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.rohttp://actualdecluj.ro

/imi-vreau-centrul-/imi-vreau-centrul-/imi-vreau-centrul-/imi-vreau-centrul-

inapoi/inapoi/inapoi/inapoi/))))

Bucurați-vă de

pustietatea din centrul

Clujului - iar p...

al-universitatii-al-universitatii-al-universitatii-al-universitatii-

am-fost-in-iad-am-fost-in-iad-am-fost-in-iad-am-fost-in-iad-

si-m-am-intors-si-m-am-intors-si-m-am-intors-si-m-am-intors-

e-cumplit/e-cumplit/e-cumplit/e-cumplit/))))

Când a semnat cu

Universitatea era

considerat unul dint...
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