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ACTUALITATE

Ar trebui să fie votul 
obligatoriu?
Analiştii politici consideră că introducerea 
votului obligatoriu ar putea duce, pe termen 
mediu, la creşterea conştiinţei civice şi a in-
teresului românilor pentru politică. Pagina 3

ECONOMIE

Doar 7% din locuinţe
au fost „Prima Casă”
Clujul se afl ă pe locul II în clasamentul 
naţional în ceea ce priveşte accesarea pro-
gramului „Prima Casă” în primele şase 
luni ale anului. Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Străzi în beznă,
în secolul XXI
Primăria Cluj-Napoca are în derulare un 
proiect de iluminat ecologic pe 22 de străzi 
din oraş, deşi există străzi care nu au nici 
măcar un stâlp de iluminat. Pagina 4

SOCIAL

Om bogat, om sărac
Cât de mare e diferenţa de salarii între Bu-
cureşti şi Provincie? Paginile 6-7

Cum a căutat Oleleu nod în papura 
de pe malul Someşului!
Monitorul publică integral expertiza care demonstrează că LUCRĂRILE LA PISTA AEROPORTULUI au fost CORECT EXECUTATE.
De ce a ţinut Consiliul Judeţean ascunsă expertiza mai bine de jumătate de an? Poate pentru că nu le servea interesele!
Citiţi articolul din paginile 6-7 şi textul Expertizei integral pe www.monitorulcj.ro
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PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

Câteva sute de familii din Cluj nu au voie să doarmă noaptea, pentru că pe șeful Serviciului 
Poliției Rutiere Cluj, cms. șef Lucian Bob (foto), îl doare-n spate de ei. Pagina 2

Șantier avizat de Primărie doar între orele 22.00-06.00!
Așa vrea cms. șef Lucian Bob, „fluierașul șef” de la Rutieră.

Ordin de la Rutieră:
pe Albac nu se doarme!

ȘEFULUI DE LA RUTIERĂ NU-I PASĂ DE SOMNUL CLUJENILOR

MEDIA

CNA a aprobat modificări
la licenţele Look TV şi Look Plus

ACTUALITATE

Şeful suspendat al CJ Cluj,
Horea Uioreanu, rămâne în arest

Consiliul Naţional al Audiovi-
zualului (CNA) a acordat ieri o 
nouă licenţă Look Plus şi a apro-
bat modifi cările de licenţe ale 
Look TV şi Look Plus.

Consiliul a analizat în şedinţă 
solicitarea NCN Studio SA 
Cluj-Napoca pentru postul Look 
Plus pentru o licenţă prin reţele 
de comunicaţii electronice şi pen-
tru modifi care de licenţă, dar şi 
solicitarea SC Transilvania Look 
SA Cluj-Napoca pentru postul 

Look TV – modifi cări licenţe. 
Look TV şi Look Plus sunt pos-
turile care vor difuza meciurile 
din Liga I de fotbal. În acest sens 
a fost solicitată modifi carea de li-
cenţă pentru respectivele canale. 
Zona de difuzare a programelor 
televiziunilor este naţională, fi -
ind semnat un acord cu SC UPC 
România SA.

Decizia de aprobare a solicită-
rilor a fost votată cu şapte voturi 
pentru şi unul împotrivă.

Tribunalul Cluj a decis, ieri, 
menţinerea arestului preventiv 
în cazul preşedintelui suspendat 
al Consiliului Judeţean Cluj, Ho-
rea Uioreanu, şi al oamenilor de 
afaceri Ioan Bene şi Vasile Pogă-
cean, trimişi în judecată pentru 
fapte de corupţie.

Judecătorul Simona Trestianu, 
purtător de cuvânt al Tribunalului 
Cluj, a declarat, corespondentului 
Mediafax că decizia de menţine-
rea acestora în arest a fost luată de 
instanţă după ce a fost verifi cată 
măsura arestării preventive, cum 
prevede legea.

„Cei trei au fost menţinuţi în 
arest preventiv pentru încă o peri-
oadă de timp. Această perioadă nu 
trebuie, însă, să depăşească 30 de 
zile”, a spus Simona Trestianu.

La rândul său, avocatul lui Ho-
rea Uioreanu, Tiberiu Ban, a de-
clarat că, la termenul de ieri, a so-

licitat instanţei înlocuirea arestului 
preventiv cu arestul la domiciliu 
pentru clientul său.

„Dosarul se afl ă în camera pre-
liminară, potrivit articolului 348, 
judecătorul de cameră are obli-
gaţia să verifi ce această măsură 
a arestului preventiv, la acest ter-
men noi am solicitat înlocuirea 
arestului preventiv cu arestul la 
domiciliu, aducând argumente în 
favoarea acestei solicitări. La fel 
au cerut şi colegii mei pentru cei-
lalţi doi inculpaţi, care sunt în 
aceeaşi situaţie. Instanţa a hotă-
rât să menţină măsura arestului 
preventiv, noi vom contesta, mâi-
ne, (astăzi – n.r.) decizia Tribu-
nalului”, a spus Ban.

Acesta a adăugat că a discutat 
cu clientul său despre demisia din 
funcţia de preşedinte al CJ Cluj şi 
l-a sfătuit pe Uioreanu să nu demi-
sioneze încă.
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Câteva sute de familii din 

Cluj nu au voie să doarmă 

noaptea, pentru că pe şeful 

Serviciului Poliţiei Rutiere 

Cluj, cms. şef Lucian Bob, 

îl doare-n spate de ei.

Doar aşa se explică faptul 

că, de dragul liniştii din timpul 

zilei, când poate dormi tihnit în 

propriul birou, „fl uieraşul şef” 

al Clujului a decis să-şi bată joc 

de somnul locuitorilor de pe 

străzile Albac, Brâncoveanu, Pa-

diş, Răşinari, Azuga şi încă câ-

teva, obligaţi prin «avizul Poli-

ţiei Rutiere» să suporte un şan-

tier nesfârşit noapte de noapte.

Muncitorii încep să lucreze 

când cei de pe străzile respec-

tive ar dori să se odihnească, 

adică la ora 22.00, iar tot spec-

tacolul audio ţine până dimi-

neaţa la 6.00: fl uierături, pica-

mere, excavatoare, încărcat-des-

cărcat nisip, sunet de motoare, 

claxoane. Potrivit calendarului, 

şantierul ar trebui să se înche-

ie în 30 iulie, dar coşmarul clu-

jenilor de pe Albac şi celelalte 

străzi nu se va încheia la acea 

dată deoarece acum se fac lu-

crări pe partea cu numerele pa-

re, iar apoi începe “distracţia” 

pe partea cu numerele impare.

De ce lucrează noaptea

Responsabilii direcţi pentru 

nesomnul şi nervii clujenilor 

sunt angajaţii Primăriei şi ai 

Poliţiei Rutiere. Primăria a dat 

autorizaţie pe baza unui aviz 

al Poliţiei Rutiere. “Este vorba 

despre autorizaţia nr. 824 din 

09.07. pentru spargerea străzii, 

a trotuarelor şi zonelor verzi. 

Este emisă de Primărie pe ba-

za avizului de la Poliţie care 

permite desfăşurarea lucrărilor 

pe timp de noapte între orele 

22.00 -06.00”, au declarat re-

prezentanţii Biroului Mass-Me-

dia din cadrul Primăriei Cluj-Na-

poca. Lucrările trebuie execu-

tate în intervalul 14-24 iulie şi 

refacerea zonei trebuie realiza-

tă în perioada 21-30 iulie.

Poliţia Primăriei, 
neputincioasă

Pentru că lucrările au fost 

avizate de Rutieră numai în in-

tervalul 22.00-06.00, Poliţia Pri-

măriei nu are nicio putere. De-

cât, eventual, să-i roage pe „rro-

mii lopătari” să înjure mai în-

cet, căci despre încărcat-des-

cărcat cu excavatorul în auto-

basculante moloz şi asfalt în 

mod sigur nu se poate „în li-

nişte”. Frustrarea funcţionari-

lor Primăriei se vede şi din re-

acţie telefonică a ofi ţerului de 

serviciu care, luni noaptea, în 

jurul orei 1.30, i-a replicat unui 

clujean: „Şi ce credeţi că pot 

face eu din biroul ăsta?!”.

Doar DSP-ul 
îi poate sancţiona

Reprezentanţii Poliţiei Ru-

tiere nu şi-au prezentat, marţi, 

punctul de vedere cu privire 

la aprobarea lucrărilor pe timp 

de noapte. Sorin Precup, pur-

tătorul de cuvânt a precizat că 

este în concediu, reporterul 

Monitorul de Cluj fi ind redi-

recţionat către reprezentanţii 

Inspectoratului de Poliţie al Ju-

deţului Cluj. Aceştia au pro-

mis că vor reveni cu poziţia 

Poliţiei Rutiere pe parcursul 

zilei de miercuri.

Conducerea Gărzii de Me-

diu a subliniat că în acest caz 

ei nu pot sancţiona pe nimeni 

pentru gălăgia din timpul nop-

ţii. “Dacă este gălăgie, noi nu 

putem face nimic. Noi verifi -

căm doar dacă au autorizaţie 

de construcţie. Direcţia de Să-

nătate Publică (DSP) poate 

verifi ca situaţia din acest punct 

de vedere”, a declarat Bog-

dan Costea, directorul Gărzii 

de Mediu Cluj.

Reprezentanţii DSP Cluj nu 

şi-au prezentat nici ei opinia 

cu privire la acest caz. Dori-

na Duma, directorul DSP a 

afi rmat că este în concediu şi 

nu poate declara nimic cu pri-

vire la situaţia de pe Albac. 

Mihai Moisescu, directorul 

adjunct al instituţiei nu a pu-

tut fi  contactat.

Analfabeţii cu lopeţi, 
responsabili de soarta 
viitorilor studenţi. Sau nu!

Şantierul pică foarte prost 

şi pentru tineri, pentru că e în 

mijlocul perioadei de admite-

re la facultate, când viitorii stu-

denţi fi e învaţă noaptea, fi e ar 

dori să se odihnească înaintea 

unor examene deloc uşoare. 

De care depinde viitorul lor.

Oricum, şefi lor din Poliţie nu 

le pasă de această problemă, în 

defi nitiv partea cu „şcoala” nu 

e punctul lor forte. Poţi da la lo-

pată sau fl uiera (a pagubă) şi 

fără prea multă şcoală.

Imaginea Poliţiei 
Rutiere se numeşte 
Augustin Căpâlnaş

Avizul pare a fi  dat de un 

poliţist cu o lipsă totală de 

respect faţă de cetăţenii pe 

care ar trebui să-i ajute, nu 

să-i aducă în pragul disperă-

rii. Dar acest lucru nu trebu-

ie să ne mire. În afara unor 

avize cel puţin dubioase şi a 

unor abuzuri strigătoare la 

cer, prin ce s-a remarcat Po-

liţia Rutieră? Printr-un poliţist 

– Augustin Căpâlnaş – care a 

condus 23 de ani fără permis 

de conducere! Mai mult chiar, 

a fost ofi ţer responsabil cu 

educaţia rutieră, calitate în 

care a participat chiar la emi-

siuni de televiziune, unde le 

explica şoferilor şi pietonilor 

cum să se comporte în trafi c.

Cine l-a protejat pe Căpâl-

naş? Nimeni altul decât actu-

alul şef al IPJ Cluj, chestorul 

Tudor Grindean, un poliţist 

şters, fără realizări deosebite, 

fără merite de niciun fel, poa-

te singurul său merit în cari-

eră fi ind coloana vertebrală 

extrem de fl exibilă în faţa su-

periorilor politici.

Ordin de la Rutieră:
pe Albac nu se doarme!
Şantier avizat de Primărie doar între orele 22.00-06.00!
Aşa vrea cms. şef Lucian Bob, „fluieraşul şef” de la Rutieră.
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Tot Poliția Rutieră refuză sistematic amplasarea unor praguri 
de sol (ralentizoare sau „polițiști culcați”, cum li se spune în 
limbaj popular) pe străzile Albac și Septimiu Albini, deși nu-
mărul accidentelor este ridicat.

Zona, intens circulată în timpul zilei - datorită aglomerării de 
puncte de interes social: hala agroalimentară Hermes, 
Biserica Sf. Nicolae, Creșa Castelul Fermecat și Grădinița 
Lumea Copiilor -, devine noapte de noapte pistă de curse 
pentru posesorii de mașini „tunate” și motoare „tari”.

De ce refuză Poliția Rutieră să amplaseze praguri de sol? 
Pentru că trecerea peste aceste „obstacole” - care ar putea 
face diferența între viață și moarte pentru copii neatenți sau 
bătrâni mai înceți în mișcări - îi deranjează la cururile sensi-
bile atunci când trec cu autoturismele proprietate personală 
marca Audi, BMW sau Opel. Căci

nici cel mai sărac polițist de la Rutieră nu-și permite rușinea 
să circule, Doamne Ferește!, cu un Logan...

Tot pe Albac, „fluierașii” numără 
accidentele, dar refuză amplasarea 
de praguri de sol!

În timp ce pe Albac, Brâncoveanu, Padiș, Rășinari, Azuga și 
alte câteva străzi din cartierul Gheorgheni, Poliţia Rutieră și 
Primăria au considerat că trafi cul este prea intens ca să se 
poată lucra ziua pentru introducerea cablurilor în subteran, 
pe Calea Moţilor se pot face totuși lucrări pe timp de zi. 
Astfel, pe Moţilor se fac săpături și ziua, banda de circulaţie 
fi ind îngustată foarte mult din cauza lucrărilor. 

Pe Moţilor, traficul nu încurcă 
lucrările pe timp de zi

VEZI VIDEO AICI
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Alianţa Creştin Liberală. 

Acesta va fi  numele sub 

care vor funcţiona PNL şi 

PDL până când partidul 

rezultat din fuziunea 

celor două partide va 

trece toate etapele legale.

Anunţul a fost făcut de li-

derii PDL şi PNL, iar decizia 

fi nală va fi  luată în congrese-

le programate la sfârşitul săp-

tămânii.

„Am avut ultima şedinţă în-

tre delegaţiile PDL şi PNL dina-

intea convenţiilor şi a congresu-

lui PNL. Am analizat cercetările 

sociologice referitoare la nume-

le pe care ar trebui să îl poarte 

alianţa electorală PDL-PNL. El 

va fi  Alianţa Creştin Liberală 

PNL-PDL“, a declarat Vasile Bla-

ga, preşedintele PDL.

Klaus Iohannis, preşedin-

tele PNL, a declarat că în 5 

august ar urma să fi e anun-

ţat candidatul dreptei pentru 

prezidenţiale.

„Am constatat că avem doi 

candidaţi: domnul Predoiu din 

partea PDL şi subsemnatul din 

partea PNL. Am convenit să 

demarăm sondaje săptămâna 

aceasta. Şi de o parte, şi de 

cealaltă va fi  stabilită o casă 

de sondare. Aşteptăm rezulta-

tele până cel târziu în 4 au-

gust, urmând ca în 5 august 

să anunţăm cine va fi  desem-

nat candidatul Alianţei Creş-

tin Liberale“, a spus Iohannis.

Vă reamintim, democrat li-

beralii se întâlnesc, în 26 iu-

lie, în cadrul Convenţiei par-

tidului, pentru „a bate în cu-

ie“ fuziunea cu liberalii, du-

pă ce liderul PDL Vasile Bla-

ga a anunţat că noul partid se 

va numi PNL.

Fuziunea ar urma să aibă loc 

în trei etape, fi ind programată 

să se fi nalizeze în anul 2017.

Astfel, noul partid va fi  în-

registrat la începutul lui 2015, 

iar PNL şi PDL urmează să 

intre în alegerile prezidenţia-

le din noiembrie 2014 ca ali-

anţă, nemaiavând timp să se 

înregistreze ca partid.

Alianţa PDL-PNL se va numi 
Alianţa Creştin LiberalăAndreea LEDER

social@monitorulcj.ro

Peste 16.000 de candidaţi 

şi-au depus dosarele de 

admitere la facultăţile 

din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai, cu 7% 

mai mult decât în anul 

precedent.

Admiterea la facultate se fa-

ce fi e pe baza susţinerii unui 

examen scris, fi e pe baza re-

dactării unui eseu. Pentru a fi  

siguri că vor prinde un loc, unii 

adolescenţi şi-au depus dosa-

rele la mai multe facultăţi.

Înscrierile la facultăţile din 

cadrul Universităţii Babeş-Bo-

lyai s-au făcut în perioada 

15-21 iulie. Excepţie de la 

această regulă fac Facultatea 

de Fizică, unde înscrierile se 

pot face până pe 24 iulie, Fa-

cultatea de Teologie Roma-

no-Catolică şi Facultatea de 

Teologie Reformată unde ado-

lescenţii se pot înscrie până 

pe 25 iulie.

Concurenţa cea mai mare 

pe locuri a fost la Facultatea 

de Drept din cadrul UBB un-

de dosarele depuse au atins 

numărul 696 pe 176 de locuri 

bugetate.

Patru pe un loc

La unele facultăţi din ca-

drul UBB concurenţa a fost 

foarte mare. Spre exemplu, 

la Facultatea de Drept patru 

elevi au concurat pe un loc. 

O situaţie similară se regă-

seşte şi la Facultatea de Bu-

siness unde s-au înscris 327 

de elevi pe 91 de locuri bu-

getate. Concurenţă mare a 

fost şi la Facultatea de Edu-

caţie Fizică şi Sport unde, pe 

113 locuri, s-au înscris 411 

adolescenţi.

Au existat însă şi facultăţi 

unde stresul nu a fost foarte 

mare pentru tinerii care trec 

cu brio de testul de admitere. 

La Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială există 319 

locuri pe care s-au înscris doar 

305, iar la Facultatea de Bio-

logie şi Geografi e, pe 231 de 

locuri s-au înscris 292 de po-

sibili viitori studenţi.

Tinerii vor să se facă 
economişti

Conform reprezentanţilor 

Universităţii Babeş-Bolyai 

Cluj-Napoca, „cele mai mul-

te dosare depuse la liniile de 

studii la zi au fost înregistra-

te la Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Gestiunea Afaceri-

lor, specializarea informatică 

economică fi ind depuse 409 

de dosare pentru cele 40 de 

locuri bugetate scoase la con-

curs. La Facultatea de Psiho-

logie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

specializarea Pedagogia învă-

ţămâtului primar şi preşcolar 

sunt 191 de candidaţi pentru 

cele 25 de locuri bugetate, iar 

la specializarea Psihologie sunt 

414 înscrişi pentru 65 de lo-

curi bugetate”.

În aceste zile facultăţile 

vor afi şa rezultatele în urma 

probelor susţinute, iar cei ca-

re sunt nemulţumiţi de aces-

tea vor putea depune contes-

taţii. Ulterior, viitori studenţi 

îşi vor confi rma locurile du-

pă care urmează perioada de 

redistribuire a celor care au 

rămas disponibile. Rezultate-

le fi nale ale procesului de ad-

mitere va fi  afi şat până în da-

ta de 31 iulie 2014, pe site-ul 

fi ecărei facultăţi.

Taxele de şcolarizare dife-

ră de la o facultate la alta şi 

în funcţie de specializarea pe 

care tinerii vor să o urmeze. 

Spre exemplu, pentru un an 

de şcolarizare la Facultatea 

de Matematică şi Informati-

că, specializarea informatică, 

studentul trebuie să achita 

suma de 3.000 de lei. La Fa-

cultatea de Biologie şi Geo-

logie studentul va achita 2.000 

lei/an, iar la Facultatea de 

Teatru şi Televiziune, speci-

alizarea Cinematografi e, Fo-

tografi e, Media, un an de şco-

larizare costă 5.500 lei.

Pentru anul universitar 

2014-2015 Universitatea Ba-

beş-Bolyai a alocat un nu-

măr de 14.349. Dintre aces-

tea, 4.840 sunt la buget, 

9.298 la taxă şi alte 211 lo-

curi provin din alte ţări şi 

care nu sunt incluse în Uni-

unea Europeană.

Facultăţile cu cea mai mare concurenţă

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Aproape jumătate dintre 

români sunt de acord cu 

introducerea votului obli-

gatoriu, relevă un studiu 

INSCOP, dat publicităţii 

zilele trecute.

Astfel, 44,6% dintre români 

sunt de acord cu votul obliga-

toriu deoarece consideră că da-

că vin mai mulţi oameni la vot 

se pot schimba lucrurile în bi-

ne, în timp ce 41,7% se decla-

ră împotrivă motivând că ac-

tuala clasă politică nu poate 

schimba lucrurile în bine, iar 

13,6 dintre respondenţi nu au 

răspuns la această întrebare.

„Ratele foarte scăzute de 

participare la vot, în special 

la alegerile parlamentare, re-

prezintă un fenomen îngrijo-

rător pentru tânăra democra-

ţie românească. Ipoteza intro-

ducerii votului obligatoriu poa-

te fi  o soluţie compensatorie, 

dar ea nu poate funcţiona în 

lipsa unui proces de primeni-

re a clasei politice. Altfel, exis-

tă riscul major ca măsura să 

fi e percepută drept încercare 

de legitimare forţată a unei 

clase politice cu probleme de 

credibilitate, ceea ce se va tra-

duce, în fi nal, într-o delegiti-

mare şi mai mare a întregu-

lui regim democratic româ-

nesc“, a explicat Remus Şte-

fureac, director INSCOP.

Există şi opţiunea refuzului

Obligativitatea votului nu 

ar fi  o constrângere, atâta timp 

cât există varianta votului alb 

sau opţiunea refuzării candi-

daţilor, arată pe de altă parte, 

unii analişti politici. „ Cred că 

dacă avem drepturi civile, tre-

buie să avem şi obligaţii, în 

primul rând.

Pe de altă parte, există şi 

acea variantă ca pe buleti-

nul de vot să fi e imprimat şi 

un patrulater alb în care să 

fi e tipărită sintagma „niciu-

nul dintre candidaţi nu co-

respunde“ sau votul alb. Cred 

că odată cu introducerea vo-

tului obligatoriu ar creşte in-

teresul pentru politică, iar 

pe termen mediu ar fi  o mă-

sură benefi că pentru demo-

craţie. Multe dintre ţările în 

care se aplică, Grecia sau 

Belgia, au demonstrat o creş-

tere pregnantă a consţiinţei 

civice. Discutăm de turism 

electoral, cum oamenii sunt 

duşi cu autobuzele să vote-

ze. Or dacă votul devine obli-

gatoriu, cine să îi mai cum-

pere, pentru că se vor duce 

oricum la vot, din responsa-

bilitate“, a comentat analis-

tul politic clujean, Sergiu 

Mişcoiu.

Un proiect în dezbatere
Luna trecută, mai mulţi 

deputaţi PSD şi UNPR au 

propus ca votul să fi e obli-

gatoriu pentru toţi cetăţenii 

cu drept de vot, cu excepţia 

celor de peste 80 de ani şi a 

celor cu boli cronice, nepar-

ticiparea urmând să fi e sanc-

ţionată cu 1.000 lei amendă. 

Semnatarii proiectului pro-

pun ca pe buletinul de vot 

să fi e imprimat şi un patru-

later alb în care să fi e tipă-

rită sintagma „Niciunul din-

tre candidaţi nu corespun-

de“. În expunerea de motive 

se arată că aplicarea ştampi-

lei în patrulaterul alb cu men-

ţiunea „niciunul dintre can-

didaţi nu corespunde“, 

aşa-zisul „vot alb“, va repre-

zenta o sancţiune pentru cla-

sa politică din România, ca-

re ar deveni mai responsa-

bilă faţa de cetăţenii ale că-

ror interese le reprezintă.

Ar trebui să fie votul obligatoriu?
Analiştii politici consideră că introducerea votului obligatoriu ar putea duce, pe termen mediu, 
la creşterea conştiinţei civice şi, implicit, la creşterea interesului românilor pentru politică.

Chiar dacă nu se înghesu-
ie la vot și nu sunt intere-
saţi prea mult de politică, 
românii sunt totuși critici 
când vine vorba de 
schimbările de pe scena 
politică. De exemplu, ul-
tima dintre acestea, fuzi-
unea partidelor de dreap-
ta, nu este văzută cu ochi 
buni de români.

Astfel, fuziunea dintre PDL 
și PNL reprezintă o idee 
proastă pentru mai mult 
de o treime dintre cei care 
au răspuns unui alt son-
daj realizat de INSCOP 
Research, la comanda co-
tidianului Adevărul. 
35,4% din repondenţi 
sunt de părere că unirea 
PNL și PDL este o idee 
proastă. 29,4% consideră 
că un asemenea proiect 
este o idee bună, iar 
35,2% nu știu sau nu răs-
pund la această întrebare.

Ce părere 
au românii despre 
schimbările 
din politică
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AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005

Meteorologii au emis, 

ieri, o atenţionare Cod 

galben de instabilitate 

atmosferică pentru 27 de 

judeţe din Oltenia, 

Transilvania, Moldova şi 

Muntenia, dar şi zona de 

munte, care a intrat în 

vigoare la ora 18,00.

Potrivit Administraţiei Na-

ţionale de Meteorologie 

(ANM), în intervalul 22 iu-

lie, ora 18,00 – 23 iulie, ora 

22, vor fi  perioade de timp 

cu instabilitate atmosferică 

accentuată în Oltenia, Tran-

silvania, nordul Moldovei şi 

vestul Munteniei, precum şi 

în zona de munte.

Astăzi, vor fi  averse ce vor 

avea şi caracter torenţial, frec-

vente descărcări electrice, in-

tensifi cări ale vântului ce pot 

lua aspect de vijelie şi, izolat, 

căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor de-

păşi, local, 25-30 l/m2 şi, izo-

lat, 50-60 l/m2.

ANM precizează că insta-

bilitatea atmosferică se va ma-

nifesta în după-amiaza zilei 

de astăzi (23 iulie) şi în sud-es-

tul ţării, dar trecător şi pe arii 

mai restrânse.

Cod galben de ploi şi vânt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Valea Fânaţelor, Colinei 

sau Radu Tudoran sunt 

doar câteva din străzile 

care nu au benefi ciat nici-

odată de iluminat public, 

deşi locuitorii au solicitat 

ani la rând acest lucru.

În fi ecare an, oamenii au tri-

mis solicitări şi sesizări către 

conducerea Primăriei Cluj-Na-

poca pentru introducerea ilumi-

natului public pe anumite străzi, 

dar fără niciun rezultat. “Stra-

da Valea Fânaţelor când va avea 

parte de iluminat public, utili-

tăţi: apă, canalizare, gaz? Situ-

aţia drumului e absolut drama-

tică. S-a intervenit de câteva cu 

vreo cinci-şase maşini de balas-

tru, însă lipsa şanţurilor de pe 

margine în două, trei săptămâni 

a distrus toată "reabilitarea" ce-

lor 5 km de drum. Ce rost are 

să mai amintim că şi noi sun-

tem cetăţeni contribuabili la im-

pozite şi celelalte forme de ta-

xa legale?”, i-a scris un clujean 

primarului Emil Boc, pe un si-

te pentru sesizări şi reclamaţii 

la adresa Primăriei. Reprezen-

tanţii instituţiei au precizat că 

problema introducerii ilumina-

tului public în zonă este în stu-

diu, vizând investiţiile din ur-

mătorii 3-4 ani.

Alte străzi, 
aceleaşi probleme

În cartierul Someşeni, Radu 

Tudoran este una din străzile 

care noaptea se cufundă în bez-

nă, mai rău ca la ţară. Locui-

torii de pe această stradă spun 

că există oricând riscul să ca-

dă în Someş din cauza lipsei 

iluminatului public. “Locuiesc 

momentan pe strada Radu Tu-

doran din Someşeni. Este o stra-

dă pe care cu siguranţă dacă 

cineva nu este atent va cădea 

cât de curând în râul Someş. 

Dacă s-ar face iluminatul pu-

blic nu ar mai arunca oamenii 

gunoaie pe malul Someşului”, 

scrie un alt clujean într-o sesi-

zare către primar.

Pe strada Colinei în Mă-

năştur, iluminatul public lip-

seşte, de asemenea. Condu-

cerea Primăriei le-a promis 

locuitorilor repararea străzii 

şi introducerea iluminatului, 

dar deocamdată nu s-a con-

cretizat nimic.

Primarul se laudă cu mii 
de corpuri de iluminat

În timp ce în secolul XXI, în 

oraşul catalogat “de cinci ste-

le” mai există străzi fără ilumi-

nat public, primarul se laudă, 

în raportul de activitate pe ul-

timii doi ani, cu mii de corpuri 

de iluminat montate în zeci de 

zone şi cu un proiect de ilumi-

nat ecologic. Printre zonele un-

de s-a extins sau s-a reabilitat 

iluminatul public se numără 

străzile: Oaşului, Bună Ziua, 

Câmpului, Pata Rât, Aurel Su-

ciu, Putna, Clăbucet, Viilor, Gri-

gore Alexandrescu, Aurel Vla-

icu, Donath, Valea Gârbăului, 

Piaţa 1 Mai, Bulevardul Mun-

cii, Strada Sopor, Drumul Sf. 

Ioan (între Baza Unirea şi Ca-

bana Făget), parcurile Gheor-

ghe Dima, I.L. Caragiale şi Şte-

fan cel Mare.

Sunt în lucru proiectele de 

modernizare a iluminatului 

pe Calea Turzii şi Aleea Sta-

dion, corelat cu lucrările de 

reabilitare a străzilor.

Iluminat ecologic 
pentru 22 de străzi

Potrivit raportului primaru-

lui, s-a intervenit pentru între-

ţinerea sistemului de iluminat 

public în 5.317 locaţii din mu-

nicipiu, conform sesizărilor ce-

tăţenilor şi verifi cărilor com-

partimentului de specialitate al 

Primăriei, fi ind efectuate 6.236 

intervenţii, inclusiv la nivelul 

reţelei subterane de alimenta-

re, cu utilizarea a 4.170 mate-

riale (lămpi, ignitere etc.).

Cu fonduri elveţiene va fi  

realizat un proiect de iluminat 

ecologic. “În cadrul proiecte-

lor fi nanţate din fonduri elve-

ţiene a fost elaborat Planul de 

Acţiune pentru Energie Dura-

bilă (PAED) al municipiului

Cluj-Napoca în cadrul că-

ruia este subliniată importan-

ţa unor măsuri privind un ilu-

minat ecologic.

Am pregătit documentaţia 

necesară şi în acest moment se 

afl ă în evaluare un proiect de 

iluminat ecologic cu LED-uri vi-

zând două clădiri ale Primăriei 

şi 22 de străzi din oraş”, este 

precizat în raportul primarului.

Străzi în beznă, 
în secolul XXI, în Cluj
Primăria Cluj-Napoca are în derulare un proiect de iluminat ecologic pe 22 
de străzi din oraş, deşi există străzi care nu au nici măcar un stâlp de iluminat. 

PUBLICITATE
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Data publicării: 22.07.2014, Cluj-Napoca
Comunicat de presă

ANUNT DE PRESA
lansare proiect “Cresterea competitivitatii SC Basis Gardens SRL

prin investitii in echipamente performante”
NV/1/4/4.3/1072/20.03.2014

SMIS 52717
Basis Garden SRL, in calitate de benefi ciar in cadrul contractului de fi nantare nr. 
4327/27.06.2014 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 
2007-2013 prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013, implementeaza 
proiectul “Cresterea competitivitatii SC Basis Gardens prin investitii in echipamente 
performante”, proiect cofi nantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major 
de interventie 4.3. “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.
Valoarea totala a proiectului este de 852.421,59 lei (optsutecinzecisidoimiipatrusute-
douazecisi unuleisicinzecisinouabani) din care fi nantarea nerambursabila este repre-
zentata de suma de 847.421,59 lei (optsutepatruzecisisaptemiipatrusutedouazecisiu-
nuleisicincizecisinouabani).
Proiectul se desfasoara pe o perioada de 9 luni de la data semnarii contractului, iar 
locatia implementarii este situata in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 4-5, judetul Cluj.
Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea activitatii de intretinere 
peisagistica.
Obiectivele specifi ce ale proiectului vizeaza cresterea cifrei de afaceri si a 
profi tabilitatii fi rmei, cresterea numarului de angajati cu inca 5 persoane si achizitia a 
15 echipamente tehnologice noi.

Date de contact:
Giurgiuman Calin-Bogdan, responsabil proiect
bogdan_calin2008@yahoo.com

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

Ghid pentru 
investitorii străini
Bursa de Valori București (BVB) 
a lansat ieri, 22 iulie, prima 
ediţie a Ghidului adresat 
Investitorilor Internaţionali. 
Ghidul include informaţii rele-
vante și necesare unui investi-
tor străin interesat să investeas-
că pe piaţă de capital autohto-
nă. O secţiune separată a aces-
tui document este dedicată as-
pectelor fi scale incidente inves-
titorilor nerezidenţi, cu noile as-
pecte generate de modifi carea 
Codului de Procedura Fiscală. 
Modifi carea a vizat eliminarea 
prevederilor referitoare la înre-
gistrarea prin împuternicit a ne-
rezidenţilor cu obligaţii declara-
tive în România, dacă aceștia 
sunt rezidenţi într-un stat mem-
bru al UE sau într-un stat cu ca-
re România are încheiată o 
convenţie de evitare a dublei 
impuneri sau alt act juridic prin 
intermediul căruia se poate fa-
ce schimbul de informaţii. 
Documentului i-au fost anexate 
declaraţiile fi scale relevante, 
traduse în limbă engleză. 
Ghidul poate fi  descărcat de pe 
site-ul BVB.

Numărul maşinilor 
luate în leasing a 
crescut
Piaţa de leasing operaţional a 
înregistrat, în primul semestru 
din 2014, o creștere de 12,3% 
faţă de aceeași perioadă a anu-
lui precedent, depășind pragul 
de 45.000 de unităţi, potrivit 
unui comunicat al Asociaţiei 
Societăţilor de Leasing 
Operaţional (ASLO). În primele 
șase luni ale anului au fost în-
matriculate aproximativ 5.400 
de autovehicule noi de către 
companiile de leasing operaţio-
nal, mai mult decât dublu faţă 
de prima jumătate a anului tre-
cut, reprezentând peste 15% 
din totalul înmatriculărilor de 
autoturisme și autovehicule co-
merciale ușoare noi. ASLO esti-
mează că piaţa totală de lea-
sing operaţional ar putea ajun-
ge la 47.000 de unităţi, la fi na-
lul anului 2014. 

Pe scurt

Evoluţia depreciativă a 

leului, care a început în 

urmă cu peste două săptă-

mâni, provocând o creşte-

re a cotaţiilor euro la 4,46 

lei, s-a oprit ieri.

Scăderea leului a apărut oda-

tă cu apariţia crizei bancare din 

Bulgaria, a situaţiei complicate 

în care se afl a grupul fi nanciar 

portughez Banco Espirito San-

to urmate de declaraţiile ofi cia-

lilor Fed privind apropierea mo-

mentului în care dobânzile din 

SUA vor trece pe creştere.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4488 la 4,4408 lei, volumele 

din piaţă continuând să fi e mai 

mari decât cele obişnuite pentru 

această perioadă. Şedinţa s-a des-

chis la aproape de maximul zi-

lei de 4,4490 lei, minimul fi ind 

de 4,4390 lei. La ora 14:00 cota-

ţiile erau de 4,4370 – 4,44 lei.

Cursul dolarului american 

şi-a continuat creşterea, el 

apreciindu-se de la 3,2892 la 

3,2929, medie care nu a mai 

fost atinsă din ultima parte a 

lunii februarie.

Media francului elveţian a 

scăzut de la 3,6617 la 3,6544 lei.

Monedele din regiune erau 

se apreciau, la rândul lor, fa-

ţă de euro. Cea poloneză la 

4,144 – 4,147 zloţi iar cea ma-

ghiară la 309,1 – 309,5 forinţi.

Perechea euro/dolar se de-

precia ieri până la 1,3478 do-

lari, cea mai scăzută cotaţie 

începând cu prima parte a lu-

nii februarie, maximul zilei fi -

ind de 1,3529 dolari.

Aprecierea dolarului este 

consecinţa creşterii plasamen-

telor în moneda americană, 

datorită tensiunilor geopoliti-

ce dar şi perspectivei încetă-

rii programului de relaxare 

cantitativă a Rezervei Federa-

le americane.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

septembrie la 1,3460 – 1,3520 

dolari iar uncia de aur pe au-

gust la 1.305 – 1.309 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până 

ieri la ora 14.  (R.G.)

Leul a primit o zi de repaus
PIAŢA VALUTARĂ

Confederaţia Naţională 

Sindicală „Cartel Alfa” a 

solicitat o analiză privind 

evaluarea sistemului de 

pensii private obligatorii.

Conducerea „Cartel Alfa” 

solicită într-o scrisoare deschi-

să trimisă premierului Victor 

Ponta şi ministrului Muncii, 

Rovana Plumb, o analiză şi o 

dezbatere privind evaluarea 

sistemului de pensii private 

obligatorii şi a impactului aces-

tuia asupra actualilor şi viito-

rilor pensionari, cât şi asupra 

economiei, arătând că o astfel 

de discuţie trebuie să se facă 

în primul rând cu organizaţii-

le sindicale, în calitate de re-

prezentanţi ai salariaţilor, cei 

care alimentează, din venitu-

rile lor, aceste fonduri. „Nici 

până astăzi, după şase ani de 

la debutul fondurilor de pen-

sii, guvernul nu a respectat 

(...) obligaţia de a elabora le-

gea care trebuie să garanteze 

o rata minimă de rentabilitate 

a fondurilor de pensii”, se ara-

tă în comunicare.

Cartel Alfa cere garantarea Pilonului II de pensii

FNGCIMM a acordat 

11.000 de garanţii pentru 

programul „Prima Casă” 

anul acesta.

Fondul Naţional de Garan-

tare a Creditelor pentru 

IMM-uri (FNGCIMM) a acor-

dat peste 11.000 de garanţii în 

cadrul programului „Prima 

Casă”, în semestrul I, potrivit 

unei informări a instituţiei. 

Din numărul total de credite 

accesate, peste un sfert 

(27,6%) au fost înregistrate 

în Bucureşti, în timp ce Clu-

jul se clasează pe locul al doi-

lea în topul realizat de FNG-

CIMM în funcţie de numărul 

de solicitări primite.

Astfel, în Cluj au fost achi-

ziţionate în primele şase luni 

ale acestui an 891 de locuinţe 

prin Programul „Prima Casă”, 

reprezentând 8,1% din totalul 

garanţiilor. Pe următoarele lo-

curi în top se clasează Ilfov, cu 

7,1% din credite şi Timiş – 

5,8%, în timp ce Constanţa, 

Braşov, Sibiu şi Iaşi au înregis-

trat procentaje cuprinse între 

3% şi 5% fi ecare. Cei mai pu-

ţin interesaţi de program au fost 

locuitorii din judeţele Gorj, Har-

ghita, Teleorman şi Sălaj, cu 

câte 0,4% din total, Călăraşi, 

Ialomiţa şi Giurgiu, cu câte 

0,3% din garanţiile acordate.

„Din analizele statistice 

efectuate, reiese că Programul 

«Prima Casă» a fost accesat 

cu preponderenţă de tineri cu 

vârsta cuprinsă între 26 şi 35 

de ani, care au preferat achi-

ziţionarea apartamentelor cu 

două camere”, au precizat re-

prezentanţi Fondului de Ga-

rantare.

Peste 12.500 
de tranzacţii

Cele aproape 900 de garan-

ţii acordate prin programul 

„Prima Casă” la Cluj repre-

zintă totuşi doar o mică par-

te din numărul de tranzacţii 

imobiliare realizate în judeţ 

în perioada menţionată. Da-

tele puse la dispoziţie de Ofi -

ciul de Cadastru şi Publicita-

te Imobiliară (OCPI) Cluj ara-

tă că, în perioada ianuarie-mai 

2014, în Cluj au fost efectua-

te în jur de 12.600 de tranzac-

ţii realizate de persoane fi zi-

ce. Datele statistice ale OCPI 

Cluj pentru luna iunie nu sunt 

încă disponibile. Chiar şi aşa, 

reiese că locuinţele cumpăra-

te de clujeni prin programul 

guvernamental reprezintă ma-

xim 7% din totalul tranzacţi-

ilor de pe piaţă.

Rata mică de 
nerambursare

Revenind la programul 

„Prima Casă”, reprezentanţii 

Fondului de Garantare susţin 

că, prin contractele încheia-

te de la începutul programu-

lui şi până în 20 iulie 2014, 

FNGCIMM a acordat peste 

119.200 de garanţii, în valoa-

re de circa 2,3 miliarde de 

euro, pentru credite accesa-

te în valoare de peste 4,56 

miliarde de euro. Valoarea 

medie a fi nanţării accesate în 

cadrul programului este de 

38.300 de euro. În ceea ce 

priveşte rata de nerambursa-

re a creditelor, reprezentan-

ţii Fondului susţin că aceas-

ta este de doar 0,2%.

Plafonul disponibil în pre-

zent în cadrul programului 

„Prima Casă” este de circa 

1,09 miliarde de lei (inclusiv 

plafonul de 490 milioane de 

lei destinat achiziţiei de locu-

inţe prin ANL).

Doar 7% din locuinţe 
au fost „Prima Casă” la Cluj
Clujul se află pe locul II în clasamentul naţional în ceea ce priveşte accesarea 
programului în primele şase luni ale anului.

în județul Cluj au fost achiziţionate în primele şase luni ale acestui an 891 de locuinţe prin Programul „Prima Casă”
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Prioritatea de trecere în 

intersecţia strada Oaşului 

– strada Maramureşului a 

fost modifi cată.

Începând cu data de 21 iu-

lie 2014, Primăria Cluj-Napo-

ca a modifi cat prioritatea de 

trecere în intersecţia strada 

Oaşului – strada Maramure-

şului în sensul că drumul cu 

prioritate a devenit strada Oa-

şului (circulând dinspre/spre 

B-dul Muncii) – strada Mara-

mureşului, iar strada Oaşului, 

tronsonul cuprins între stra-

da Maramureşului şi podul 

peste pârâul Nadăş, a devenit 

drum fără prioritate.

Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca, aceas-

tă măsură a fost luată ca ur-

mare a închiderii circulaţiei 

rutiere pe strada Oaşului în 

dreptul podului peste pârâul 

Nadăş datorită demarării lu-

crărilor de modernizare a po-

dului, fapt ce a presupus de-

vierea trafi cului rutier de pe 

strada Oaşului pe străzile adi-

acente (Maramureşului, Gă-

rii, Giordano Bruno etc).

Modificări de circulaţie în intersecţia 
Oaşului – Maramureşului

Majoritatea absolvenţilor 

câştigă la primul loc de 

muncă între 150 şi 250 de 

euro pe lună. Diferenţa de 

salariu se vede însă după 

trei ani de experienţă. În 

general, salariul unui 

proaspăt absolvent începe 

de la 150 de euro pe lună, 

net.

În urma unui studiu reali-

zat de platforma online de jo-

buri Hipo.ro în luna mai 2014, 

pe un eşantion de 2.059 de 

candidaţi, a reieşit ca 39% 

dintre absolvenţii promoţiilor 

anterioare au avut la primul 

job full-time un salariu net 

cuprins între 150 şi 250 euro 

pe lună. În paralel, 23% din-

tre ei au declarat că primul 

lor loc de muncă le-a adus lu-

nar un salariu de 250 – 350 

euro, în timp ce 19% au avut 

salarii peste 350 euro iar 16% 

salarii sub 150 euro.

Cu cât diferă salariile în 
Bucureşti?

„Diferenţe vizibile există 

atât între cei care fi nalizează 

o facultate cu profi l economic 

versus cei care termină studii 

cu profi l tehnic, dar şi între cei 

care se angajează în Bucureşti 

şi cei care optează pentru al-

te oraşe din ţară”, este una 

dintre concluziile studiului.

Concret, diferenţele între 

salariile din Bucureşti şi ce-

le din restul oraşelor, în ca-

Cât de mare e diferenţa de sala

Ioan Oleleu, vicepreşedin-

tele Consiliului Judeţean 

Cluj, acuza zilele trecute 

că la aeroport s-au făcut 

lucrări care nu erau nece-

sare şi că lucrările efectu-

ate la pista de 2100 de 

metri sunt un „model de 

jaf public” realizat prin 

zeci de acte adiţionale 

care a a dublat valoarea 

contractului iniţial.

Însă, o expertiză coman-

dată de Consiliul Judeţean 

Cluj fi rmei Proexrom SRL Iaşi 

demonstrează exact contra-

riul. Expertiza a fost realiza-

tă şi comunicată CJ Cluj în 

noiembrie 2013, dar conduce-

rea instituţiei a considerat că 

trebuie să rămână ascunsă, 

aceasta fi ind făcută publică 

abia în 8 aprilie 2014. De ce? 

Pentru că rezultatele nu erau 

pe placul celor care acum fac 

acuzaţii în stânga şi în dreap-

ta. Expertiza arată că lucrări-

le au fost corect executate, 

adică, lucrările solicitate au 

fost justifi cate, iar acestea au 

fost corect executate, iar ce-

ea ce s-a proiectat se regăseş-

te în teren.

“Lucrarea a fost solicita-

tă de beneficiar (n.red. Con-

siliul Judeţean Cluj) în ve-

derea evaluării documenta-

ţiilor tehnice întocmite pen-

tru realizarea investiţiei şi 

verificării cantitative şi ca-

litative a lucrărilor supli-

mentare puse în operă. În 

cadrul expertizei s-a proce-

dat la studierea în detaliu a 

documentaţiilor tehnice pu-

se la dispoziţie de benefici-

ar, s-au executat lucrări su-

plimentare de teren şi de la-

borator pentru verificarea 

stratificaţiei terenului şi a 

calităţii lucrărilor suplimen-

tare puse în operă şi s-au 

calculat cantităţile acestor 

lucrări suplimentare execu-

tate”, se arată în expertiza 

semnată de profesorul ingi-

ner Nicolae Boţu.

Documentaţia care a stat 

la baza întocmirii acestei ex-

pertize tehnice se referă atât 

la studiile geotehnice, elabo-

rate de SC IPTANA SA, studii 

de fezabilitate, proiecte teh-

nice elaborate de aceeaşi fi r-

mă, cât şi la detaliile de exe-

cuţie pentru noua pistă, lu-

crări de consolidare de teren 

elaborate tot de IPTANA SA.

“Pe baza datelor furniza-

te de studiul geotehnic, în 

cadrul proiectului tehnic s-a 

dimensionat structura siste-

mului rutier aeroportuar, ad-

optându-se o soluţie de îm-

bunătăţire a terenului natu-

ral difi cil de fundare prin 

execuţia unui terasament 

compus dintr-un strat de ba-

last armat cu două rânduri 

de geogrile şi un strat de pia-

tră spartă compactă. S-a co-

mandat expertizarea tehni-

că a condiţiilor de fundare 

şi în urma investigării supli-

mentare şi a unor încercări 

pe poligoane experimentale 

s-a adoptat soluţia îmbună-

tăţirii terenului prin înlocu-

irea în totalitate a terenului 

difi cil, execuţia unui blocaj 

de piatră spartă cu grosimi 

variabil şi închiderea pe ul-

timii 25 cm cu piatră spar-

tă”, se mai arată în docu-

mentul citat.

Expertiza care demo
Monitorul de Cluj publică integral EXPERTIZA TEHNICĂ pe c
şi care arată că LUCRĂRILE LA PISTA AEROPORTULUI s-au ef

Execuţia forajelor de verifi care a stratifi caţiei



miercuri, 23 iulie 2014 social.monitorulcj.ro 7

arii între Bucureşti şi Provincie?

zul absolvenţilor de studii 

economice, sunt de minim 

300 de lei pe lună la înce-

put, pentru ca acestea să 

crească până la 1.500 de lei 

în cazul angajaţilor cu pes-

te cinci ani de experienţă. În 

cazul celor care au un back-

ground tehnic, diferenţele de 

salariu sunt mai mici la în-

ceput, dar ajung la peste 

2.000 de lei pe lună după 

cinci ani de experienţă în do-

meniu.

Potrivit aceluaişi studiu, 

care a chestionat şi peste 

200 de angajatori, în pre-

zent cele mai multe posturi 

puse la bătaie pe site-urile 

de recrutare sunt cele din 

„Vânzări”, urmate îndea-

proape de cele de „Client 

Service” şi „IT/ Telecom”. 

Mult mai puţine sunt jobu-

rile în domenii precum „Mar-

keting”, „Financiar-Bancar” 

şi „Inginerie”.

Anul acesta, conform da-

telor prezentate de Institutul 

Naţional de Statistică, şoma-

jul în rândul tinerilor sub 24 

de ani a ajuns la circa 33% 

în mediul urban şi 18% în 

mediul rural.

Târg de cariere online
În prezent, pe portalul Hi-

po.ro se desfăşoară un târg de 

cariere online, care se adresea-

ză însă doar studenţilor şi mas-

teranzilor care îşi fi nalizează 

studiile în această vară. În pri-

ma lună de la lansarea eveni-

mentului, respectiv între 20 iu-

nie şi 20 iulie, au fost înregis-

trate circa 119.000 de vizite din 

partea unor tineri din Bucu-

reşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Bra-

şov şi Timişoara. Târgul oferă 

peste 600 de joburi entry-le-

vel, programe de internship şi 

stagii de practica şi se va des-

făşura până pe 15 august.

Background economic Background tehnic

București Provincie București Provincie

Fără experienţă 1.500 lei 1.200 lei 1.500 lei 1.500 lei

0-1 ani experienţă 1.800 lei 1.500 lei 2.000 lei 2.000 lei

1-3 ani experienţă 2.500 lei 1.800 lei 3.000 lei 2.500 lei

3-5 ani experienţă 3.100 lei 2.500 lei 4.500 lei 3.500 lei

Peste 5 ani experienţă 4.500 lei 3.000 lei 7.000 lei 5.000 lei

Tabel comparativ al salariilor medii din capitală și provincie

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Slujba de înmormântare a 

avut loc ieri, de la ora 13, 

în Cimitirul Central din 

Cluj-Napoca.

Aproximativ o sută de per-

soane au ţinut să-şi i-a rămas 

bun de la Francisc Salamon, 

iar marţi l-au condus pe ul-

timul drum. La slujba de în-

mormântare au participat atât 

rudele toboşarului, prietenii 

cât şi colegii lui de formaţi-

ei. Cu lacrimi în ochi şi cu 

sufl etele îndurerate, cu toţii 

şi-au exprimat suferinţa pen-

tru pierderea unui om drag 

sufl etului lor.

Cei care l-au cunoscut pe 

Francisc Salamon spun des-

pre el că a fost un om bun şi 

că s-a dedicat în întregime ca-

rierei lui muzicale. Poate din 

acest motiv nu şi-a întemeiat 

o familie. Deşi nu a fost nici-

odată căsătorit, a avut o rela-

ţie de lungă durată cu Cori-

na. Cei doi nu au avut copii.

Francisc Salamon a înce-

tat din viaţă în cursul zilei de 

vineri la vârsta de 67 de ani. 

Inima sa a încetat să mai ba-

tă după un infarct care l-a ră-

pus. Conform apropiaţilor, 

Francisc a murit singur, fi ind 

găsit în baia locuinţei sale din 

Cluj-Napoca.

Apropiaţii lui Francisc spun 

că acesta nu ar fi  avut proble-

me medicale şi că acest in-

farct a venit dintr-o dată. Toc-

mai din acest motiv această 

veste a venit ca un şoc pen-

tru toată lumea.

Cine a fost Francisc 
Salamon?

Francisc Salamon s-a năs-

cut la data de 11 mai 1947. 

El a devenit cunoscut în lu-

mea muzicală după ce a co-

laborat pentru un timp înde-

lungat cu trupa Semnal M. 

Colaborarea cu această for-

maţie a debutat în anul 1979 

înainte ca trupa să scoată al 

doilea şi cel mai renumit al-

bum „Cântece transilvane”, 

cel care conţine şi melodia 

de succes „Bal la Apahida”. 

Un an mai târziu, după ve-

nirea lui Francisc, trupa tre-

ce la un ton „mai rock”, câş-

tigând premiul de compozi-

ţie la festivalul „Club A” din 

acelaşi an, cu piesa „Mai 

avem multe de făcut”.

În anul 1994, „Saci”, aşa 

cum îl numeau prietenii, pă-

răseşte trupa, însă revine în 

luna septembrie a anului 2012. 

În acest an, toboşarul clujean 

a fost în turneu cu trupa Tran-

sylvania în cadrul ediţiilor 

Produs de Cluj din zona Ar-

dealului.

Toboşarul Semnal M, 
Francisc Salamon, 
condus pe ultimul drum

ntează acuzaţiile lui Oleleu
care Consiliul Judeţean Cluj a ascuns-o jumătate de an 
fectuat CORECT!

Studiul geo, realizat conform proiectului IPTANA în 2009 (bazat pe un 
contract din 2007)

Fila 7:

# conform Normativului NP 074/2007 arealul investigat a fost încadrat în ca-
tegoria geotehnică 3 – risc geotehnic „major”

# pe baza criteriului granulometric, nivelul aluvionar fin a fost încadrat 
la pământuri tip „P5”, „P4” și respectiv „P3”, „sensibile – foarte sensibi-
le la îngheţ”

Recomandări conform proiectului: decaparea (n. red. decopertarea) 
1,00-1,20 m și înlocuire cu balast – balast argilos, compactat, executarea în 
rambleu 0,9-1,00, astfel încât adâncimea de îngheţ se va situa deasupra 
cotei 0 a terenului actual.

Practic, aceasta înseamnă că s-a scos pământul care punea probleme de 
stabilitate a construcţiei și s-a înlocuit cu pietriș care a putut fi  compactat 
pentru a crea o bază solidă, sigură. În privinţa punctului de îngheţ, a fost 
ridicat nivelul pistei cu aproximativ 1 m.

Pagina 32 din expertiză: Volumele de lucrări: „se constată o diferenţă între 
volumele de lucrări din antemăsurători și cele calculate în prezenta expertiză 
de 1383,62 mc, reprezentând 1% din volumul total de lucrări suplimentare.

Aceeași firma, SC Proexrom SRL , a efectuat și expertiza 
de la drumul Ic Ponor, unde a găsit nereguli majore. Dar 
despre această expertiză nu zice nimeni nimic. Monitorul 
de Cluj cere conducerii Consiliului Judeţean Cluj să dea 
dovadă de transparenţă și să facă publice concluziile ex-
pertizei la drumul Ic Ponor!

“Având în vedere dezvoltarea neregulată a complexului alu-
vionar fi n, pelitic, organic cu o capacitate portantă redusă 
atât în plan, cât și în adâncime, a fost adoptată o soluţie 
corecta de îmbunătăţire a terenului difi cil de fundare, cu 
detalierea condiţiilor de fundare pe fi ecare casetă în parte și 
trasarea de profi luri cu lucrări suplimentare (strat de blocaj 
de piatra spartă) pe fi ecare pichet. În forajele executate în 
corpul pistei s-a regăsit structura sistemului rutier aeroportu-
ar, soluţia de îmbunătăţire a terenului difi cil de fundare 
conform Proiectului tehnic și stratul de blocaj de piatră spar-
tă sort 0-500 mm și 0-300 mm, conform Expertizelor tehnice 
și Detaliilor de execuţie. Din calculul volumelor de lucrări 
suplimentare realizate pe baza profi lurilor transversale tra-
sate în faza de Detalii de execuţie a reieșit un volum total de 
lucrări suplimentare (blocaj de piatra spartă sort 0-500 mm 
și sort 0-300 mm) de 1.508,78 smc. În comparaţie cu volu-
mul de blocaj de piatră spartă calculat în antemăsurătorile 
puse la dispoziţie de Benefi ciar, s-a constatat o diferenţă de 
13,83 smc, reprezentând aproximativ 1% din volumul total 
de lucrări suplimentare puse în operă. Reiese că există di-
ferenţe de cantităţi între rapoartele geo și antemăsurători, 
respectiv ceea ce s-a găsit în teren la expertiză. Acestea 
sunt minore și sunt evidenţiate în Tabelul centralizator de 
pe ultima fi lă (ce e dat cu minus înseamnă cantităţi găsite 
în plus faţă de proiect). Reiese un total de 152.262,28 mc 
conform proiectului, 150.878,66 mc lucrări efectiv realiza-
te, diferenţa de 1.383,62 mc reprezentând 0,91%”, se mai 
arată în expertiză. Cu alte cuvinte, practic, lucrările proiec-
tate au fost executate, iar soluţia de execuţie proiectată și 
pusă în operă de constructor a fost considerată corectă în 
raport cu situaţia terenului.

Cele mai importante puncte din expertiză:

Pe când concluziile expertizei 
de la drumul Ic Ponor?

Care sunt concluziile inginerilor din Iaşi?

CITEŞTE EXPERTIZA AICI
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (2.10)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (1.7)

¤ PF vând ap. 4 camere în Mă-
năștur, decomandate, geam ter-
mopan, balcon termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, ușă metali-
că. Preţ negociabil. Tel. 
0748-089138 (3.5)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând urgent casă în zona Va-
lea Ierii, la preţul de 5000 eu-
ro, în stadiu de fundaţie cu ma-
teriale gratis, de 4000 euro. 
Tel. 0736-577060. (1.2)

¤ Vând casă la munte, Valea 
Ierii, cu toate dotările la 9999 
euro. Inf. la tel. 0747-700044. 
(1.2)

¤ Vând casă/vilă în cart. Andrei 
Mureșanu, str. Vulcan nr. 4, 4 
camere + dependinţe. Inf. su-
plimentare la tel. 
0740-812113. (2.5)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (2.7)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în cur-
te în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O.Goga), 
Gheorgheni (Arieţului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana) cu un singur 
nivel, suprafaţă utilă 100-150 
mp, pivniţă, pod, garaj, teren sau 
grădină min 400 mp, front min 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. TEL 

0748-111294 (3.5)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în cur-
te în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O.Goga), 
Gheorgheni (Arieţului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana) cu un singur 
nivel, suprafaţă utilă 100-150 
mp, pivniţă, pod, garaj, teren sau 
grădină min 400 mp, front min 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. TEL 
0748-111294 (5.6)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

TERENURI

¤ Vând urgent teren intravilan 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-
tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (2.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (2.7)

¤ Cumpăr teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (3.5)

¤ Cumpăr teren agricol/ pășune/ 
mlăștinos. Rog oferte serioase. 
Tel 0741-244133 (3.3)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (3.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 

6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (3.5)

¤ P.F. vând teren în A. Mureșa-
nu, 500 mp, front 19ml, toate 
utilităţile, P+2E. preţ 165000 eu-
ro. Tel. 0740-987363 (3.5)

¤ 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.

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (5.6)

¤ Cumpăr Teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (5.6)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (5.6)

¤ 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
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (2.7)

CASE

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

SC Betak SA
Angajează

muncitori necalifi caţi
Relaţii la sediul fi rmei 

Cluj-Napoca Bd. Muncii nr 
16 sau la tel 0264-415718 

între orele 8.00-16.00. 
(5.5)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

Angajez persoane pentru 
cules cireșe, în zona livada 

Steluța (pomi înalți).
Sunați la tel. 0758-356073.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii LA DOMICILIUL CLI-
ENTULUI: frigidere, congelatoa-
re, vitrine frigorifi ce, Cluj-Napo-
ca. Reduceri pentru pensionari 
și studenţi! NON-STOP!!! tel: 
0755-367.251 (3.3).

¤ Tineri căsătoriţi de la ţară în-
grijim persoană contra locuinţă. 
Rugăm seriozitate. Tel: 
0741-244133 (3.3).

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu ”Ford Transit” deca-
potabil, de 1500 kg, la cele mai 
mici preţuri, materiale de con-
strucţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil. Tel. 
0741-100529. (5.6)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar Cluj cursanţi pentru: 
fotograf, cameraman, acustici-
an-DJ, depanator radio-tv și orga-
nizator de protocol și evenimente. 
Detalii și programări pentru seria 
septembrie-decembrie 2014 la te-
lefon: 0725521945. (3.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Opel Astra, an 2009, 115 
CP, 1598 cmc, preţ 4.000 euro.
Inf. la telefon 0733-040935. (1.2)

¤ Vând Opel Astra, an 2009, 100 
CP, 1686 cmc, preţ 4.200 euro.
Inf. la telefon 0733-040935. (1.2)

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (2.17)

¤ Vând Trabant 601, an fabr. 
1981, verifi care tehnică + asigu-
rare, stare perfectă de funcţiona-
re, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel 0740-323.779 (3.5)

¤ VÂND SUPERNOVA 
asigurare şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Rena-
ult Clio), tinichigeria şi vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (2.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (2.7)

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (2.7)

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (2.7)

¤ Vând TV „Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relaţii la tel. 0364-881964.

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând două canapele tapiţate, noi, 
lemn cu furnir, o masă rotundă, du-
lap haine cu trei uși, masă rotundă. 
Inf. la tel.0749-041124. (2.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând ieftin răcitor lapte din in-
ox, 430 l, monofazat, panou di-
gital la 10 lei/l. Tel. 
0747-700044. (1.2)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună cali-
tate. Inf. la tel. 0740-323779. 
(2.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 
la 4 ani, motor pentru mașină de 
spălat. Inf. la tel.0749-041124. 
(2.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete 
video. Inf. la tel. 0748-193982. 
(2.7)

¤ Vând un aspirator pentru zu-
grăvit, imprimantă nouă, mașină 
de scris Olympia și fi er de călcat 
profesional Philips. Tel 
0741-386.266. (3.5)

¤ Vând moară cu valţuri și site, 
capacitate mai mare. Tel. 
0740-240238.

¤ P.F. vând garaje subterane, în 
cart. Bună-Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18 cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529 (5.6)

¤ Vând aparat de făcut Kürtös 
Kalacs, cu 6 role, pe curent 
220V, nou, marcă străină, apa-
ratul este nou. Preţ negociabil. 
Tel. 0741-100529 (5.6)

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat pentru 
crescut, aprox. Între 100-200 kg, 
pe ales, din 10 bucăţi, hrănit cu ce-
reale și lucernă. Fără concentrat, 
preţ 10 RON/kg, în cart. Gheor-
gheni-Sopor, preţ 10 RON/kg. Asi-
gur loc de sacrifi care în Cluj-Napo-
ca. Inf la tel 0741-100529 sau 
0751-095924. (5.6)

¤ Caut gazdă pentru PISIC sterilizat, 
deparazitat, vaccinat, cu carnet de 
sănătate completat la zi. Este foarte 
cuminte, educat, iubitor și dornic 
de mângâieri. O companie foarte 
plăcută. A fost crescut numai în 
apartament și hrănit cu mâncare 
uscată (boabe). Asigurăm pentru 
un an hrana, nisipul și asistenţa 
medicală. Tel 0757-350321 (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn serios nefumător, antial-
colic, 65 de ani, 176/80 doresc să 
cunosc o doamnă pentru o relaţie 
serioasă. Tel.: 0746-851.982 (3.3)

Condiţii: absolvenţi de jurnalism.
Experinţa în domeniu constituie un avantaj, 
dar nu este o condiţie obligatorie.
CV-urile se trimit prin e-mail, 
pe adresa office@monitorulcj.ro
Numai persoanele selectate vor fi contactate 
pentru interviu.

Monitorul de Cluj angajează

REPORTERI
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ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNŢ
privind vânzarea imobilului și a terenului situat în 

comuna VAD, sat VAD, judeţul Cluj

I.1. OBIECTUL LICITAŢIEI
Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului și a terenului 

aferent situat în sat Vad, comuna Vad, judeţul Cluj, în 
suprafaţă de 840 mp. Imobilul se afl ă în proprietatea 
comunei Vad, nu este revendicat și nu face obiectul unor 
litigii. Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul 
Primăriei Vad (Secretariat) în fi ecare zi de luni până vineri, 
de la ora 7.00 la ora 13.30.

I.2. TERMENE
Licitaţia va avea loc în data de 30 iulie 2014, ora 10.00, 

la sediul Primăriei Comunei Vad, în Sala de ședinţe.

Termenul limită de predare a documentelor este de 30 
iulie 2014, ora 9.00, la sediul Primăriei Comunei Vad, în 
Sala de ședinţe.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.) (r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:30 Convieţuiri (doc.) 
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 25)
17:30 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 26)
18:10 Europa mea (emis. info.)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
ep. 11)
19:35 Oameni care au schimbat 
Lumea (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Lumea și noi (doc.) - Poves-
tea românilor din laboratoarele 
americane - Episoadele 1 și 2
22:10 Sala de bal (f. dr., Bra., 
2007)
23:55 Garantat 100% (talk 
show) (r)

ANTENA 1

11:10 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
Mireasă pentru fi ul meu
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Te pui cu blondele? (emis. 
con.) - Sezon nou
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

11:00 America în carantină 
(nz.-sua, 2006, f. dr.) (r)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4757)
15:00 Liceenii Rock 'n' Roll 
(rom., 1992, com. rom.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Fotbal: Steaua - Stroms-
godset

22:30 Știrile Pro TV
23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, ep. 8)
0:00 Poliţiștii din Houston (sua, 
2010, s. poliţist, sezonul 1, ep. 9)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (mag. de div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere 
(tur., 2013, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
Pentru că te iubesc
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Lara (cro., 2011, s. dr.)

TRANSILVANIA

12:30 Tonik Show (div.)
13:30 Fotbal: FC Universitatea 
Cluj - FC Petrolul Ploiești (r)
Cupa Ligii
15:30 Fanatik Show (talk show) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 România de la A la Z 
(emis. mag.)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Big Boletus (div.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
23:00 Liga Magazin (emis. mag.) (r)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !
Din cauza lucrărilor de reabilitare executate pe str. Oa-

șului la podul Nadăș, începând cu data de 23.07.2014 tra-
seul liniei 26 se modifi că (dus și întors), după cum urmea-
ză: str. Decebal – str. Oașului – str. Gării – str. F-cii de Chi-
brituri – str. Maramureșului. Autobuzele vor opri în toate 
staţiile CTP de pe traseu. Ca urmare a modifi cării traseu-
lui, orarul va fi  următorul:

Plecări cart. Grigorescu: 5,03 – 5,22 – 6,15 – 6,35 – 
7,20 – 7,50…12,25 – 12,55 – 13,30 – 14,05 – 14,40 – 
15,15 – 15,50 – 16,30… 20,30 – 21,35 ;

Plecări B-dul Muncii: 5,35 – 5,55 – 6,47 – 7,10 – 7,55 
– 8,25…12,57 – 13,30 – 14,05 – 14,40 – 15,15 – 15,50 
– 16,25 – 17,10… 21,02 – 22,10.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul călătorilor, în-
cepând cu data de 23.07.2014 autobuzele de pe liniile 
24B, 28B și 43P vor opri în staţia CORA, comună cu linii-
le care circulă pe traseele metropolitane.

Începând cu data de 23.07.2014, la cererea publicului 
călător, se modifi că, în orarul liniei 43B, plecarea de la ora 
7,25 din cart. Grigorescu. Noua oră de plecare va fi  7,20.
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Rusia susţine că nu este 

responsabilă de catastro-

fa aviatică din estul 

Ucrainei, însă mesajele 

de condoleanţe lăsate de 

numeroşi ruşi la ambasa-

da Olandei din Moscova 

arată că aceştia consideră 

că ţara lor poartă o parte 

din responsabilitate.

Avionul MH17 al compa-

niei Malaysia Airlines s-a pră-

buşit joi în estul Ucrainei, cel 

mai probabil fi ind doborât de 

o rachetă lansată de rebelii 

proruşi. Toate cele 298 de per-

soane afl ate la bord au mu-

rit, iar dintre acestea 193 erau 

cetăţeni olandezi, comentea-

ză CNN.

La ambasada Olandei din 

Moscova, oamenii au lăsat fl ori 

şi jucării la un memorial im-

provizat în onoarea victimelor 

tragediei aviatice. De aseme-

nea, poate fi  văzut un desen 

cu un avion rupt în timpul zbo-

rului, însoţit de mesajul „co-

piii nu ar trebui să moară”, 

scris chiar de mâna unui co-

pil. Într-un alt mesaj se poate 

citi: „Ne este teamă, suntem 

ruşinaţi, suntem în doliu”.

În timp ce poziţia ofi cială 

a Rusiei este că statul rus nu 

a avut nici un rol şi nu este 

responsabil de prăbuşirea avi-

onului, folosirea frazei „Ier-

taţi-ne” în mesajele de con-

doleanţe de la ambasada Olan-

dei la Moscova este frapan-

tă. Acest mesaj lasă impresia 

că oamenii chiar cred că Ru-

sia poartă o parte din respon-

sabilitate pentru ceea ce se 

întâmplă în estul Ucrainei.

„Scuzaţi-ne, vă rugăm, da-

că puteţi. Ne pare rău! Rusia, 

Moscova”, scrie într-un alt me-

saj. Este „difi cil să recunoşti 

că ţara noastră ar putea fi  im-

plicată în acest accident”, a 

declarat pentru CNN Iuri Iem-

şanov, un locuitor din Mosco-

va. „Cred că sunt destule do-

vezi că suntem în relaţii apro-

piate cu separatiştii din Ucrai-

na. Bănuiesc că este clar că îi 

sprijinim furnizându-le arme 

şi cred că nu contează cine a 

lansat racheta. Doar pentru că 

sprijinim teroriştii, suntem im-

plicaţi”, a adăugat el.

„Cred că trebuie să existe 

o investigaţie, dar sigur că 

multe lucruri sunt înţelese 

deja şi probabil am putea şti 

cine a făcut asta”, a afi rmat 

soţia acestuia, Marina. O al-

tă femeie, Olga, s-a declarat 

sigură că Rusia nu este im-

plicată în tragedia aviatică şi 

că este necesară o investiga-

ţie. „Totuşi, şi eu aş spune 

«Iertaţi-mă». Simt acelaşi lu-

cru”, a precizat ea.

Rusia, Moscova: „Ne pare rău!”
Mulţi ruşi consideră ţara lor responsabilă de tragedia aviatică, portivit mesajelor 
de condoleanţe transmise rudelor victimelor.

FBI a încurajat 
musulmani să devină 
terorişti
FBI a „încurajat, a incitat și une-
ori chiar a plătit” musulmani 
americani pentru a-i determina 
să comită atentate pe care altfel 
nu le-ar fi  comis, în timpul oper-
ţiunilor de fi lare desfășurate du-
pă 11 septembrie, arată un ra-
port publicat luni și citat de AFP. 
Organizaţia Human Rights 
Watch (HRW) acuză în raportul 
său forţele de ordine că „în une-
le cazuri au transformat în tero-
riști indivizi care respectau legea, 
sugerându-le comiterea unui act 
terorist”. În documentul său de 
214 pagini, HRW ajutată de ex-
perţi de la Universitatea din 
Columbia analizează „în profun-
zime” 27 de exemple concrete 
privind aproximativ 500 de ca-
zuri de terorism instrumentate 
de tribunale americane de la 
atentatele din 11 septembrie. 
Deși susţin că nu vor să generali-
zeze, autorii raportului estimea-
ză că jumătate din condamnările 
teroriste rezultă din astfel de 
operaţiuni sub acoperire. În 30 
la sută din cazuri, agentul infi l-
trat a jucat un rol activ în planifi -
carea complotului.

UE va pregăti sancţiuni 
împotriva Rusiei
Uniunea Europeană va pregăti 
sancţiuni ţintite vizând Rusia în do-
meniile tehnologiei și apărării, în 
urma prăbușirii avionului malaysi-
an în Ucraina, a anunţat marţi mi-
nistrul austriac de Externe, relatea-
ză AFP. “Comisia va fi  mandatată 
să pregătească sancţiuni ţintite în 
sectoarele tehnologiilor-cheie și 
militare”, a declarat ministrul 
Sebastian Kurz în cursul unei reu-
niuni cu omologii săi la Bruxelles. 
Această decizie a fost confi rmată 
de surse europene.

Pe scurt
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Doar locul 7 
pentru spadasini
Echipa masculină de sabie a 
României, medaliată cu argint 
la ediţia de anul trecut, de la 
Budapesta, a terminat pe locul 
7 la Campionatele Mondiale de 
scrimă de la Kazan (Rusia). 
Tricolorii, în formula Tiberiu 
Dolniceanu, Alin Badea, Iulian 
Teodosiu, Ciprian Gălăţanu, a 
intrat direct în optimi, în care a 
dispus de Mexic cu 45-26, dar 
a fost învinsă în sferturi de 
Coreea de Sud cu 45-41. În pri-
mul meci pentru locurile 5-8, 
România a fost întrecută de 
Italia, cu 45-34, dar apoi a în-
vins Franţa, cu 45-32, ocupând 
în fi nal poziţia a șaptea. Finala 
se va disputa între Germania și 
Coreea de Sud, campioana 
olimpică de la Londra. Tiberiu 
Dolniceanu a adus singura me-
dalie a delegaţiei României la 
Kazan, bronz, în proba indivi-
duală de sabie.

Italia şi Kosovo, 
în calea României

Echipa naţională de handbal 
masculin a României va evolua 
în grupa C a primului tur preli-
minar al Campionatului 
European din 2018, potrivit 
tragerii la sorţi de marţi, de la 
Viena. Meciurile vor începe în 
luna octombrie, iar câștigătoa-
rea fi ecărei grupe din primul 
tur al preliminariilor se va cali-
fi ca în play-off-ul pentru acce-
derea în faza a doua a a com-
petiţiei. Partidele din play-off 
vor avea loc în 6-7, respectiv 
9-10 aprilie 2016. În acest an, 
România a ratat califi carea la 
turneele fi nale ale 
Campionatului Mondial din 
2015, respectiv Campionatului 
European din 2016. Naţionala 
nu are antrenor după ce 
Eliodor Voica a demisionat în 
aprilie, iar francezul Christian 
Gaudin a condus echipa doar în 
cele două meciuri cu Suedia, 
din play-off-ul CM. 
Componenţa celor trei grupe 
preliminare este următoarea:

A: Grecia, Belgia, Cipru;
B: Estonia, Luxemburg, Georgia;
C: România, Italia, Kosovo.

Un antrenor român 
face furori în America
Românul Radu Petruș, originar 
din Sălaj, a fost desemnat an-
trenorul anului în campionatul 
universitar de volei masculin din 
SUA. Echipa unei universităţi din 
New York pe care o conduce a 
avut un ultim sezon istoric, cel 
mai bun din ultimii 30 de ani, 
câștigând titlul la nivel regional 
și avansând până în semifi nale-
le diviziei a III-a universitare la 
nivel naţional. „De opt ani an-
trenez echipa de băieţi de la 
Universitatea Suny din New 
York, iar patru ani înainte am 
fost antrenor secund la Long 
Island University, la fete. Cele 
mai bune rezultate le-am avut 
anul acesta, când am câștigat 
conferinţa, altfel spus campio-
natul din regiunea noastră, care 
e una dintre cele mai bune din 
Statele Unite. Mai apoi, am 
ajuns până în semifi nale la 
competiţia naţională, ce include 
întreaga Americă. Am fost de-
semnat antrenorul anului nu 
doar în conferinţa noastră, ci pe 
toată Divizia a III-a din Statele 
Unite”, a declarat Radu Petruș 
pentru Agerpres.

Pe scurt

Fotbalistul născut în 

Sângeorz-Băi s-a apucat 

de fotbal la 15 ani, iar 

după numai şase luni a 

ajuns în cantoanament 

cu naţionala Under 17.

Alin Mutu s-a născut pe 

24 februarie în 1995, la mai 

puţin de un an după ce Du-

mitrescu şi Hagi duceau Ro-

mânia până în sferturile Cu-

pei Mondiale. Alin nu a prac-

ticat niciun sport până la vâr-

sta de 15 ani, şcoala era sin-

gura ocupaţie a tânărului. Se 

şi vede că nu a abandonat 

studiile, recent a dat bacul 

şi, ajutat de prietena lui, a 

luat o notă destul de bună, 

7.51. S-a înscris şi la facul-

tate, la USAMV.

“Pe la 15 ani am început 

să caut pe net unde se dau 

probe la echipe de fotbal şi 

am găsit la Ardealul Cluj, în 

zonă. Am fost cam la 5 se-

lecţii, timp de un an, iar la 

sfârşit m-a oprit domnul Mi-

hai Georgescu”, afi rmă fun-

daşul  de 19 ani.

A mai avut şansa să joa-

ce pentru Gloria Bistriţă, 

însă tatăl său s-a opus. “Ta-

ta le-a spus celor de la club 

că dacă nu îmi oferă caza-

re şi masă gratuită nu mă 

lasă. Cei de acolo nu aveau 

posibilitate să le ofere aces-

te facilităţi juniorilor”, re-

cunoaşte Mutu.

Nu se înţelegea 
cu colegii

Nu a stat prea mult la Ar-

dealul. Din cauza probleme-

lor fi nanciare, conducerea 

clubului a trebuit să desfi in-

ţeze secţiile de juniori. A stat 

supărat, a plâns, totul până 

să primească un nou telefon. 

La capătul fi rului era Mihai 

Georgescu, proaspăt adus la 

Universitatea de către Flori-

an Walter. Alin a acceptat fă-

ră să stea pe gânduri oferta 

ce i-a fost propusă.

Primele momente au fost 

mai grele în echipa antrena-

tă atunci de Daniel Sima . 

Alin avea numai câteva luni 

de când se apucase de fot-

bal şi deja era la juniorii unei 

echipe de Liga I.

„Mi-au trebuit vreo 3 luni 

să mă adaptez. Colegii mă 

criticau la început şi râdeau 

de mine, unii ziceau «ce faci, 

mă, cu slabul ăsta?”. Uneori 

m-am gândit să renunţ la fot-

bal, pentru că nu eram pre-

gătit corespunzător atunci”, 

mărturiseşte fundaşul.

L-a uimit pe Belodedici

După puţin timp, Alin par-

ticipa la un turneu cu echi-

pa , în Braşov. Pe margine 

stătea şi selecţionerul de 

atunci al echipei naţionale 

Under17, Cristian Sava. Alin 

a intrat în minutul 20 la unul 

din meciuri, atunci când echi-

pa sa benefi cia de un corner. 

S-a dus în careu, s-a înălţat 

şi a marcat. Colegii au înce-

put să-i strige „Bravo, Mu-

tule! Eşti la lotul naţional” . 

Şi atunci şi-a dat seama cât 

de important a fost acel gol.

La unul din cantonamen-

tele echipei naţionale, Alin 

îşi aminteşte că a fost che-

mat de Miodrag Belodedici 

pentru a discuta. Fostul fot-

balist, responsabil de secţi-

ile departamentelor de copii 

şi juniori din cadrul Federa-

ţiei Române de Fotbal, era 

uimit de ce i-a spus antre-

norul Sava despre noul mem-

bru al echipei. „M-a întrebat 

de cât timp m-am apucat de 

fotbal. Era uimit când i-am 

zis că numai de şase luni, 

m-a întrebat, în glumă «Dar, 

ce-ai făcut până acum? Ai 

crăpat lemne?»”.

A jucat la 16 ani 
cu Barça, Inter şi City

Fotbalistul era pe placul 

antrenorului, care îl vedea 

ca şi copilul său. De aici i 

s-a tras şi porecla „Sava”, pe 

care încă o mai aude din 

când în când.

La echipa naţională, câ-

teva din primele meciuri le-a 

bifat într-un turneu oganizat 

în Ucraina, la baza sportivă 

a celor de la Şahtior Done-

ţk. „Jucam împotriva echi-

pelor de club, aşa era turne-

ul. Printre cei cu care am că-

zut în grupă erau Barcelona, 

Inter Milano sau Manches-

ter City”, poveşteşte Mutu.

Alin a rememorat şi me-

ciul împotriva catalanior: 

„Pe cei de la Barcelona i-am 

condus cu 2-0 până în mi-

nutul 80. Ştii cât s-a termi-

nat scorul? 3-2 pentru ei. 

Ne-au dat 3 în 10 minute. 

Toţi erau buni, mingicari şi 

aveau jucători gen Messi, 

mici şi iuţi. Foloseau acelaşi 

stil de joc ca echipa mare, 

jucau tiki-taka”.

La sfârşitul turneului au 

fost premiaţi de Mircea Lu-

cescu, cel care scrie istorie 

pe banca Şahtiorului.

Coleg de cameră 
cu Ema Dolha

În mandatul lui Ionel Ga-

nea la Universitatea Cluj, 

fundaşul central a prins luni 

bune de antrenamente cu 

prima echipă, mergând şi în 

cantonamente.

În perioadele cât a stat de-

parte de casă cu lotul mare, 

l-a avut coleg de cameră pe 

portarul Emilian Dolha, ple-

cat între timp de la echipă. 

„Era unul din cei cu care mă 

înţelegeam cel mai bine de 

acolo. Îmi oferea sfaturi şi 

mă ajuta cu diverse lucruri. 

E un portar foarte experimen-

tat”, susţine Mutu.

Alin a prins de mai mul-

te ori lotul echipei mari în 

Liga I, însă n-a apucat să de-

buteze decât în Cupa Româ-

niei, contra Ripensiei Timi-

şoara, partidă pierdută de 

„şepci” cu 1-2. În plus, abia 

recent a semnat primul său 

contract ca fotbalist profesi-

onist. Va fi  impresariat de 

Ana-Maria Prodan, soţia lui 

Laurenţiu Reghecampf, fos-

tul antrenor al Stelei.

Nu-l mai place pe Mutu
Alin nu se declară un fan 

înfocat al lui Adrian Mutu, 

cel care îi poartă numele. 

Fundaşul l-a simpatizat pe 

„Briliant” în perioada sa de 

glorie. „Când am ajuns la 

lotul naţional, o televiziune 

naţională mi-a luat un in-

terviu crezând că sunt rudă 

cu Mutu. Este doar o sim-

plă coincidenţă de nume, nu 

am nicio legătură cu el. A 

fost un jucător bun, îmi plă-

cea mult de el”, afirmă ju-

niorul Universităţii.

(Bogdan OBUF student la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul II)

„Micul Mutu” de la Universitatea
Alin Mutu evoluează pe postul de fundaş central şi este căpitan al echipei de juniori de la „U“ Cluj.

Alin Mutu are toate calităţile pentru a-şi face loc la prima echipă a Universităţii Cluj

 Data şi locul naşterii: 24 februarie 1995, Sângeorz-Băi

 Pasiuni: fotbal, FIFA ( jocul pe calculator), tenis cu piciorul

  Porecle: Sava, Gareth Bale (seamănă izbitor cu starul lui 
Real Madrid)

  Jucători preferaţi: Ionel Ganea, Claudiu Niculescu, 
Ronaldinho, Pique, Sergio Ramos

CV Alin Mutu

6
selecţii are Alin Mutu 
la echipele de tineret 
ale României
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L-au luat 
pe James Rodriguez
Mijlocașul columbian, James 
Rodriguez, a semnat un con-
tract pe șase sezoane cu Real 
Madrid. Golgheterul Cupei 
Mondiale, cu șase reușite, a 
fost prezentat oficial marţi, la 
ora 21.00, în tribuna de 
onoare a stadionului Santiago 
Bernabeu. Rodriguez a fost 
transferat de AS Monaco de la 
FC Porto în vara anului 2013, 
în schimbul a 45 de milioane 
de euro. Real va plăti în jur 
de 75 de milioane de euro 
pentru starul columbian.

Pe scurt
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„Micul Mutu” de 
la Universitatea
Juniorul Universității Cluj, Alin 
Mutu, are șanse mari să îmbra-
ce tricoul primei echipe în viito-
rul apropiat. Povestea fascinan-
tă a fotbalistului de 19 ani poa-
te fi  citită în pagina 11

Italia şi Kosovo, 
în calea României
Echipa naţională de handbal 
masculin a României va evolua 
în grupa C a primului tur preli-
minar al Campionatului Euro-
pean din 2018.  Pagina 11

Jucătorii Universităţii 

Cluj vor fi  ambasadorii 

eleganţei. Începând din 

acest sezon, 

Universitatea şi London 

Tailors au încheiat un 

parteneriat prin care fot-

baliştii şi staff-ul tehnic 

vor purta la toate acţiu-

nile ofi ciale costume spe-

cial croite de celebrul 

brand de îmbrăcăminte.

Eleganţa în sport devine, 

astfel, un deziderat pe care 

fotbaliştii îl vor promova şi în 

afara terenului, începând cu 

prima partidă ofi cială din no-

ul sezon. Astfel, la meciurile 

de pe teren propriu, Valentin 

Lemnaru, Robert Veselovsky 

şi ceilalţi „studenţi” se vor 

prezenta într-o nouă înfăţişa-

re, marca London Tailors.

„Acest parteneriat vine să 

confi rme prestanţa pe care un 

club ca şi Universitatea Cluj 

trebuie să o aibă atât în teren, 

cât şi în afara lui. Universita-

tea Cluj este creaţia mediului 

academic, iar imaginea tutu-

ror din acest club trebuie să 

se încadreze în rigorile stabi-

lite încă de la începuturi. Lon-

don Tailors este un brand ca-

re aduce exact ceea ce ne do-

rim: eleganţă, prestanţă şi ca-

litate”, a declarat Vlad Mun-

teanu, administratorul speci-

al al Universităţii Cluj.

„Pentru London Tailors, 

parteneriatul cu echipa de 

sufl et a clujenilor vine ca o 

urmare fi rească a obiective-

lor propuse pentru acest an. 

Apreciem efortul pe care 

aceşti jucători îl depun pen-

tru a obţine rezultate, dar şi 

pentru a-şi face mândri su-

porterii. Dedicarea e, de al-

tfel, una dintre valorile in-

triseci ale brandului London 

Tailors. Va fi  o plăcere pen-

tru noi să croim costumul 

ofi cial al «U» Cluj”, a preci-

zat Adrian Boană, general 

manager al London Tailors.

London Tailors este un 

brand de îmbrăcăminte mas-

culin, definit de seriozita-

tea şi eleganţa britanică, ce 

îşi propune să valorifice sti-

lul vestimentar al fiecărui 

bărbat de succes, oferindu-i 

o selecţie de sacouri casu-

al, costume de ceremonie 

sau business, cămăşi şi ac-

cesorii marcate de elegan-

ţă, rafinament şi standarde 

de calitate înalte.

Ambasadorii eleganței

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Jolidon va juca primul 

meci acasă, iar Potaissa 

va evolua în deplasare.

„U” Jolidon şi Potaissa spe-

ră să aibă un parcurs cât mai 

lung în cupele europene. Tru-

pa pregătită de Ioan Ani-Seno-

cico va întâlni în turul III al 

Cupei Cupelor echipa clasată 

pe poziţia seundă în a doua 

grupă de califi care în Cham-

pions League. Din grupă fac 

parte FC Midjtylland (Dane-

marca), Byasen (Norvegia), 

Podravka (Croaţia) şi Radnicki 

(Serbia). Meciul tur se va dis-

puta la Cluj în 15-16 noiem-

brie, iar returul e programat o 

săptămână mai târziu. Tot în 

turul III, HCM Roman, fi nalis-

ta Cupei României, va juca cu 

formaţia suedeză Skuru.

Îşi freacă mâinile 
de bucurie

Potaissa Turda, medaliata 

cu bronz a ediţiei trecute, va 

juca în primul tur al Cupei 

EHF, în compania lui Mac-

cabi Castro Tel Aviv (Israel). 

Turul e programat în 6-7 sep-

tembrie, iar manşa retur în 

13-14 septembrie. Dacă trec 

de Maccabi, turdenii pot în-

tâlni în următorul tur ocu-

panta locului patru în grupa 

a doua de califi care în Cham-

pions League: HC Motor Za-

porozhye (Ucraina), Futebol 

Clube do Porto (Portugalia), 

Alpla HC Hard (Austria) şi 

Junior Fasano (Italia).

„Puteam pica cu un adver-

sar mai accesibil, dar se putea 

fi  şi mai rău. Trebuie să ne in-

teresăm şi să analizăm forma-

ţia cu care vom juca. Ne vom 

lua toate măsurile de precau-

ţie pentru ca Maccabi să nu 

ne prindă nepregătiţi. Faptul 

că jucăm al doilea meci acasă 

e un avantaj pentru noi, pen-

tru că vom avea publicul de 

partea noastră. Vom trata cu 

foarte multă seriozitate aceas-

tă dublă, sperăm să ne califi -

căm mai departe. Suntem op-

timişti”, a declarat Horaţiu Gal 

pentru Monitorul de Cluj.

Unde vor juca meciurile 
de pe teren propriu

Tehnicianul speră ca fede-

raţia europeană să accepte ca 

elevii săi să-şi desfăşoare me-

ciurile de pe teren propriu în 

Sala „Gheorghe Bariţiu” din 

Turda. „Am refăcut vestiarele, 

am înlocuit mobilierul, am îm-

bunătăţit condiţiile astfel încât 

să putem juca la Turda măcar 

primele două tururi. Dacă ajun-

gem în grupe, vom juca la 

Cluj”, a explicat Gal, care se 

va baza în sezonul viitor pe 

un lot de 21 de jucători.

Cu cine au picat 
echipele româneşti

Corona Braşov va evolua 

în turul III al Cupei EHF cu 

învingătoarea partidei Juve-

nta Michalovce (Slovacia) – 

KHF Kastrioti (Kosovo). Tot 

în turul III, Dunărea Brăila va 

da piept cu Alvarium din Por-

tugalia. În turul II al aceleaşi 

competiţii, Ştiinţa Bacău va 

da piept cu câştigătoarea emi-

cului London GD (Anglia)/

Limburq Lions (Olanda). HC 

Odorhei va evolua în turul III 

al Cupei Challenge împotriva 

echipei Cambridge Handball 

Club (Anglia).

Adversari de calibru pentru clujeni
„U” Jolidon va evolua în turul III al Cupei Cupelor împotriva echipei clasate pe locul 
secund în a doua grupă de calificare în Champions League, în timp ce Potaissa Turda va 
juca în primul tur al Cupei EHF în compania lui Maccabi Castro Tel Aviv (Israel).

„U” Jolidon visează la un parcurs cât mai lung în cupele europene


