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Cancerul de piele, 
tot mai agresiv
75% dintre pacienţii cu cancer de piele 
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Protest pe „drumul terorii“, la Fizeșu Gherlii
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Surorile lui Coposu, citate 
ca martori în dosarul Vişinescu
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Seri de Vară Clujene la Casino 
şi la Parcul Iulius

Curtea de Apel București 
(CAB) a stabilit ieri pentru da-
ta de 24 septembrie începerea 
judecării pe fond a dosarului 
torționarului Alexandru 
Vișinescu, când vor fi  citate pen-
tru a fi  audiate ca martori cele 
două surori ale lui Corneliu Co-
posu, respectiv Rodica Coposu 
și Flavia Bălescu.

La acest termen vor fi cita-
te părțile civile Aurora Dumi-
trescu, fostă deținută politic, 
și Nicoleta Eremia, soția fos-
tului general Ion Eremia, în-
chis la Penitenciarul Râmni-
cu Sărat.

De asemenea, instanța a dis-
pus efectuarea de adrese către 
martorii Maria Anca Cernea, Va-
lentin Cristea, Elena Iacob, Fla-
via Bălescu (90 de ani) și Steluța 
Lucia Rodica Coposu (82 de 
ani), ultimele două fi ind suro-
rile lui Corneliu Coposu. Acești 
martori trebuie să spună jude-

cătorilor dacă se constituie părți 
civile în dosar.

Alexandru Vișinescu, fost co-
mandant al Penitenciarului 
Râmnicu Sărat, a fost trimis pe 
18 iunie în judecată de Parche-
tul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, fi ind acuzat 
de săvârșirea de infracțiuni con-
tra umanității, în legătură cu 
abuzurile exercitate asupra 
deținuților politici.

Procurorii susțin că, în peri-
oada 1956-1963, Alexandru 
Vișinescu, în calitate de coman-
dant al Penitenciarului Râmni-
cu Sărat, a săvârșit acțiuni și 
inacțiuni sistematice care au 
avut ca rezultat persecutarea 
colectivității reprezentate de 
deținuții politici încarcerați în 
acest penitenciar, prin privare 
de drepturi fundamentale ale 
omului sau prin restrângerea 
gravă a exercitării acestora, pe 
motive de ordin politic.

Cea de-a patra ediție a Seri-
lor de Vară Clujene aduce două 
spații noi de desfășurare a eve-
nimentelor. Casinoul și Parcul 
Iulius vor găzdui și ele în acest 
an spectacole.

Evenimentele și spectacolele 
prezentate sub numele generic 
„Seri de Vară Clujene”, se vor 
desfășura în acest an în perioa-
da 1 august – 30 august. Spec-
tacolele vor cuprinde seri de ja-
zz, blues, folk, operă, operetă 
oferite de artiștii clujeni. Pentru 

ce-a de-a patra ediție a eveni-
mentului Primăria Cluj-Napoca 
a pregătit cinci spații de  
desfășurare a evenimentelor, do-
uă dintre locații găzduind pen-
tru prima dată acest eveniment.

„De această dată mai avem 
două locații în plus, la Casino și 
în Parcul Iulius. Locațiile sunt 
Piața Muzeului, Parcul Iulius, 
Strada Kogălniceanu, la terenuri 
în Mănăștur și Casinoul din Par-
cul Central Simion Bărnuțiu”, a 
declarat Emil Boc.

Detalii în pagina 5
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Peste 150 de persoane au protestat ieri, în localitatea Fizeşu Gherlii, faţă de stadiul lucrărilor 
de reabilitare a drumului care leagă localitatea de Ţaga. Pagina 3
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Găsirea unui loc de parca-

re pe strada Mehedinţi 

este o problemă chiar şi 

în perioada verii, când 

oraşul este mai puţin 

aglomerat.

Pe strada Mehedinţi, ma-

şinile stau aliniate una dupa 

alta cât vezi cu ochii, atât pe 

trotuar cât şi pe carosabil, 

chiar dacă ne afl ăm în peri-

oada în care oamenii sunt ple-

caţi în vacanţe, iar oraşul es-

te mai aerisit. Pe tot parcur-

sul zilei, indiferent de oră, 

strada Mehedinţi este în per-

manenţă ocupată de maşini.

Cu toate că şi în această 

perioadă, se circulă greu şi 

maşinile sunt parcate peste 

tot, în comparaţie cu restul 

anului, strada este mult mai 

liberă decât în restul anului. 

„Acum studenţii sunt ple-

caţi, multă lume e în conce-

diu”, spun doi pensionari. 

„Strada a fost reasfaltată re-

cent, dar aglomeraţia a ră-

mas. Mai vin şi cu viteză din 

curbă, au fost cazuri în ca-

re au dat peste oameni afl aţi 

pe trecere (n.r. din dreapta 

blocului D5, nr. 54-56). Am 

cerut Primăriei să pună li-

mitatoare de viteză, dar au 

spus că nu se poate din ca-

uza transportului în comun”, 

adaugă cei doi pensionari.

Şi taximetriştii confi rmă că 

strada e mai aerisită vara. „Da-

că au plecat studenţii, e gata. 

Şi acum se mai aglomerează 

câteodată, dar nu ca şi atunci 

când sunt studenţii în oraş” 

mărturiseşte Sebi, un taxime-

trist în vârstă de 24 de ani.

Şoferii blochează 
intrarea în blocuri

Oamenii sunt deranjaţi şi 

de faptul că maşinile blochea-

ză intrarea în blocuri. Un lo-

catar s-a plâns conducerii Pri-

măriei pe un site specializat, 

iar răspunsul reprezentanţilor 

autorităţilor locale a fost alo-

carea unei parcări în faţa blo-

cului şi îngustarea străzii. Oa-

menii nu au fost mulţumiţi în-

să. „Consider că nu acesta es-

te ajutorul. Dorim desfi inţarea 

acestui loc de parcare pentru 

că nu pentru acest lucru s-a 

renunţat la jumătate de metru 

din spaţiul verde sau alocarea 

acestuia salvării”, a scris un 

clujean pe site-ul respectiv.

Aglomeraţia, rezolvată 
pe termen lung

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au subliniat că 

problema aglomeraţiei per-

manente de pe Mehedinţi nu 

poate fi  rezolvată în acest 

moment. În opinia acestora, 

construirea parkingului de 

pe Mehedinţi-Negoiu şi re-

confi gurarea locurilor de par-

care va decongestiona trafi -

cul. “Deocamdată nu avem 

ce face, până nu se termină 

de construit parking-ul”, a 

precizat Oana Buzatu, pur-

tătorul de cuvânt al Primă-

riei Cluj-Napoca.

Reprezentanţii autorităţi-

lor locale consideră că amen-

darea celor care parchează 

neregulamentar nu este solu-

ţia cea mai potrivită. „Nu pu-

tem merge să îi amendăm pe 

toţi oamenii care parchează 

cum nu trebuie, atâta timp 

cât nu sunt destule locuri de 

parcare. După reconfi gurarea 

locurilor de parcare din ulti-

mele luni s-a ajuns la un nu-

măr de peste 500 de locuri. 

Aşteptăm să fi e terminat par-

king-ul de la intersecţia cu 

Negoiu. După ce vom face re-

cepţia la parking, atunci vor 

fi  organizate controale perio-

dice şi vom începe cu amen-

zile”, a spus Oana Buzatu.

În prezent se lucrează la 

parkingul de pe Mehedinţi-Ne-

goiu, dar lucrările se desfă-

şoară lent din cauză că fi rma 

care realizează construcţia se 

afl ă în insolvenţă. (Valentin 
ŞTEFAN, student Jurnali sm, 
FSPAC – UBB, anul II)
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În ultima perioadă, 

scandalurile se ţin lanţ 

de Centrul de Donare 

Sânge din Cluj-Napoca. 

Mai nou, o tânără recla-

mă că a fost dată afară 

din centru, după ce a 

declarat că şi-a schimbat 

partenerul de viaţă în 

ultimele şase luni.

E criză de sânge în spita-

lele din România, dar s-au în-

registrat cazuri în care dona-

torii au fost refuzaţi. Unii re-

clamă că nu au putut deveni 

donatori la centrul din Cluj-Na-

poca fi e pentru că nu au avut 

domiciliul în judeţul Cluj, fi e 

pentru că au întreţinut relaţii 

sexuale cu mai multe persoa-

ne în ultimele şase luni.

Este şi cazul Dianei Pop 

din Cluj-Napoca care a vrut 

să devină donatoare, însă a 

fost refuzată şi dată afară din 

centru.

Diana: Am fost dată afară

Diana a povestit cum a 

vrut să facă o faptă bună, 

iar drept răsplată, a fost da-

tă afară “în şuturi”. „Am 

ajuns la sediul centrului, un-

de a trebuit să completez un 

chestionar. În acel chestio-

nar erau şi întrebări (care 

mie una mi se par foarte per-

sonale, dar cu toate acestea 

am vrut să fi u sinceră) în ca-

re trebuia să precizez dacă 

mi-am schimbat partenerul 

de viaţă în ultimele şase luni 

şi de cât timp nu am mai în-

treţinut relaţii sexuale. Am 

răspuns sincer la ele şi am 

declarat că mi-am schimbat 

partenerul în ultimele şase 

luni”, a povestit pentru Mo-

nitorul de Cluj, Diana Pop.

Scandalul s-a iscat la scurt 

timp după ce Diana a intrat 

în încăperea în care trebuia 

să doneze sânge. “Am intrat 

în cabinet în incinta căruia 

se afl a un cadru medical. 

Mi-a luat chestionarul, s-a 

uitat peste el, mi-a spus că 

nu sunt viabilă să donez sân-

ge şi m-au dat afară”, a mai 

povestit Diana.

Diana a mai ţinut să pre-

cizeze că i se pare „absolut 

aberant acest lucru. Să fi e 

criză de sânge, bolnavii să 

sufere din acest motiv şi tu 

să nu poţi dona din cauza 

unor intrebări stupide şi abe-

rante. Ar trebui să se revizu-

iască aceste chestionare, sau 

totuşi, să ne ofere nişte ex-

plicaţii de ce persoanele ca-

re au întreţinut relaţii sexu-

ale în ultima perioadă cu mai 

multe personae nu pot deve-

ni donatori”.

Explicaţiile întârzie 
să apară

Nici directorul Centrului 

de Donare Sânge din Cluj-Na-

poca nu a putut oferi alte ex-

plicaţii. „Asta este legea şi 

noi trebuie să o respectăm. 

Nu poate dona sânge pentru 

că face parte dintr-un grup 

de risc din moment ce decla-

ră că a întreţinut relaţii sexu-

ale cu mai multe persoane”, 

a declarat pentru Monitorul 

de Cluj, directorul Centrului 

de Donare Sânge din Cluj-Na-

poca, dr. Adriana Sima.

Acesta nu este singurul 

caz în care Centrul de Do-

nare Sânge din Cluj-Napoca 

este implicat într-un scan-

dal. Zilele trecute un bărbat 

din Braşov a vrut să doneze 

sânge şi a fost refuzat pe mo-

tiv că nu are domiciliul pe 

raza judeţului Cluj.

O clujeancă a vrut să doneze
sânge, dar a fost dată afară

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Sătui de drumul pe care 

l-au numit „al terorii“, 

pentru că le distruge maşi-

nile, casele şi le îmbolnă-

veşte copiii, oamenii au 

ieşit în stradă, deşi un 

ordin de începere „urgen-

tă“ a lucrărilor a fost emis, 

marţi, de către reprezen-

tanţii instituţiei judeţene.

Chiar dacă aveau autoriza-

ţie să protesteze în faţa Primă-

riei, locuitorii din Fizeşu Gher-

lii au ales să blocheze drumul, 

timp de aproximativ 20 de mi-

nute. „Înarmaţi“ cu pancarte 

inscripţionate cu mesaje îm-

potriva autorităţilor locale şi 

judeţene, ei s-au arătat neîn-

crezători în alte promisiuni ale 

acestora privind reabilitarea 

drumului care le dau bătăi de 

cap de mai bine de un an, şi 

chiar sceptici în privinţa cali-

tăţii lucrărilor ce vor fi  efectu-

ate.

N-au uitat de Uioreanu

Astfel, „De ce nu l-aţi adus 

pe Uioreanu aici, că el ne-a 

luat banii“, a fost unul dintre 

cele mai răsunătoare mesaje 

transmise de locuitorii revol-

taţi din Fizeşu Gherlii. Altele, 

la fel de grăitoare, înscripţio-

nate pe pancarte sau chiar li-

pite pe gardurile caselor au 

transmis aceeaşi frustrare a 

locuitorilor care nu mai au în-

credere în autorităţi: „Mulţu-

mim Guvernului pentru spri-

jin“, „Ne distrugeţi casele, vă 

mulţumim”, „Aici sunt banii 

noştri“ sau „Nu mai avem în-

credere în voi. Nu vă mai vo-

tăm niciodată“.

Mai mulţi reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean au sosit 

la faţa locului şi au încercat 

să calmeze spiritele. Consili-

erul judeţean liberal Mihai Se-

plecan a încercat să le expli-

ce locuitorilor comunei că au 

început lucrările la capătul 

dinspre Gherla, unde mai în-

tâi se acoperă gropile cu pia-

tră, iar apoi se toarnă asfalt.

„În principiu lucrările au 

început deja. Prima etapă es-

te astuparea gropilor pe care 

le vedem cu toţii şi le simţim. 

Următoare etapă este cea de 

reciclare. Evident vom lucra 

în paralel, în faţă o echipă va 

merge şi va astupa gropile 

existente şi în spate va veni 

reciclatorul care va ridica ni-

velul drumului cu încă 20 de 

cm“, a explicat, la rândul său, 

Ioan Săbădâş director adjunct 

la Societatea de Drumuri Ju-

deţene Cluj. Constructorii es-

timează că aceste lucrări pen-

tru stratul de reciclare vor fi  

fi nalizate în maxim 20 de zi-

le, pentru cei 5.2 km de drum.

„Asfaltarea o să mai aştep-

te puţin, din considerente teh-

nice” a completat Săbădâş.

Bugetul pentru acest pro-

iect se ridică la suma de 410 

mii de lei plus TVA doar pen-

tru stratul de reciclare.

Ordinul „urgent”

Marţi, Vakar Istvan, vice-

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj cu atribuţii delega-

te de preşedinte, a transmis 

Regiei Autonome de Adminis-

trare a Domeniului Public şi 

Privat al judeţului Cluj dispo-

ziţia privind începerea de ur-

genţă a lucrărilor de reabili-

tare şi modernizare a drumu-

lui judeţean 109C Gherla-Fi-

zeşu Gherlii-Ţaga, între kilo-

metrii 3+825 şi 9+000.

„Am dispus măsura conti-

nuării imediate a lucrărilor de 

reparaţii la acest drum jude-

ţean, estimate la suma de 406 

mii lei fără TVA, în baza ho-

tărârii Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă ca-

re, în urma deplasării la faţa 

locului în vederea analizării 

situaţiei lucrărilor de reabili-

tare după rezilierea contrac-

tului cu fi rma Kiat,a hotărât 

că se impune cu necesitate in-

tervenţia urgentă asupra aces-

tui sector de drum judeţean”, 

a declarat atunci vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean, 

Vakar Istvan. (A colaborat 
Anamaria Mărginean, stu-
dentă la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

Protest pe „drumul terorii“
Peste 150 de persoane au protestat ieri, în localitatea Fizeşu Gherlii, faţă de stadiul lucrărilor 
de reabilitare a drumului care leagă localitatea de Ţaga.
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Lucrările de reparaţii pe 

mai multe străzi din 

Cluj-Napoca au fost fi nali-

zate. Primăria nu se 

opreşte aici şi anunţă pre-

gătirea lucrărilor de 

modernizare a altor 18 

străzi.

12 străzi din Cluj sunt la 

această oră fi nalizate, iar al-

te patru străzi mari au lucrări 

în derulare. Primarul Emil Boc 

a declarat că printre străzile 

în lucru se afl ă Calea Turzii, 

strada Uzinei Electrice, Ateli-

erului şi Livezeni, Luna, iar 

fi nalizarea lor reprezintă o pri-

oritate pentru Primăria 

Cluj-Napoca.

În luna august se pregăteş-

te începerea lucrărilor de re-

parare a altor 18 străzi. „Au 

fost fi nalizate până în acest 

moment 12 străzi în munici-

piu, dintre care: Donat, Dima 

25, 41 şi 1-13, Războieni, Me-

talului, Strungarilor, Stadio-

nului, Dobrogei, Banatului, 

Dropiei, Barbu Lăutaru, Spor-

tului, Dropiei. Mai sunt în lu-

cru acum patru obiective mari: 

Calea Turzii, Uzinei Electrice 

Atelierului şi Livezeni, care 

sunt în stadiu avansat de lu-

cru. Mai avem un număr de 

18 străzi, alei şi trotuare pe 

care le avem în pregătire în 

vederea începerii lucrărilor în 

luna august”, a declarat Emil 

Boc.  (Roxana MIRON, 
studentă Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

18 străzi din Cluj-Napoca 
vor intra în reparații

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Lucrările la Sala 

Polivalentă se afl ă pe ulti-

ma sută de metri. Acum 

se lucrează la ultimele 

fi nisaje.

Cu aproximativ o lună şi 

jumătate înainte de fi nalizarea 

lucrărilor la Sala Polivalentă, 

primarul Emil Boc a realizat o 

vizită la şantierul investiţiei 

care se ridică la 88 milioane 

lei. Principalul punct de atrac-

ţie va fi  videobox-ul care are 

patru ecrane de 16 metri pă-

traţi fi ecare. Preţul acestuia es-

te de câteva sute de mii de eu-

ro, este de producţie germa-

nă, iar LED-urile sunt de pro-

ducţie japoneză. „Suntem în 

grafi c cu lucrările. A venit de-

ja şi cubul. Aproximativ pes-

te două săptămâni va începe 

montajul lui. Este cel mai ma-

re videobox şi de fapt singu-

rul din România. Va fi  ampla-

sat în mijlocul sălii. Are patru 

ecrane de 16 metri pătraţi fi e-

care şi se vor putea vedea pe 

el imagini full HD, va fi  legat 

cu sistemul de televiziune. Mai 

există doar la Stadionul Naţi-

onal unul asemenea”, a decla-

rat Cristian Maniţiu, director 

producţie industrială CON-A 

Sibiu, fi rma care realizează 

construcţia.

Sala are o capacitate de 

7.300 de locuri pe scaune, iar 

la concerte va ajunge la 10.000 

de locuri prin demontarea tri-

bunei dinspre strada Uzinei.

Cristian Maniţiu a declarat 

că acum totul este la faza de 

fi nisaje. „Peste tot se fac zu-

grăveli, montaj de gresie, fa-

ianţe. Practic, suntem în linie 

dreaptă pentru a fi naliza în 15 

septembrie, aşa cum am pro-

mis. După aceea, bineînţeles 

că urmează o lună de recep-

ţie şi apoi inaugurarea cu con-

certul de la sfârşitul lunii oc-

tombrie”, a subliniat Maniţiu.

Odată cu fi nalizarea lucră-

rilor la Sala Polivalentă va fi  

dată în folosinţă şi o parcare 

de 450 de locuri.

Primăria face fi rmă 
pentru Sala Polivalentă

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal de astăzi va fi  votat un 

proiect de hotărâre care pre-

vede înfi inţarea unei societăţi 

comerciale al cărei obiectiv 

principal este administrarea 

Sălii Polivalente. „Administra-

rea obiectivului Sala Poliva-

lentă implică realizarea de că-

tre societatea de administra-

re a următoarelor activităţi: 

organizarea, conducerea şi 

gestionarea activităţilor Sălii 

Polivalente, conform regle-

mentărilor în vigoare; întreţi-

nerea şi exploatarea Sălii Po-

livalente potrivit scopului pen-

tru care a fost edifi cată; orga-

nizarea de competiţii sporti-

ve şi punerea la dispoziţie a 

sălii pentru cluburile şi aso-

ciaţiile sportive sau persoane-

lor juridice, concomitent cu 

asigurarea serviciilor comple-

mentare de deservire şi co-

merţ producătoare de veni-

turi, organizarea de venituri, 

organizarea de spectacole, în-

chirierea pentru organizarea 

de evenimente, competiţii 

sportive”, este precizat în pro-

iectul de hotărâre.

Polivalenta, aproape 
de finalul lucrărilor
Videobox-ul cu patru ecrane de 16 metri pătrați 
fiecare este principala atracție a Sălii Polivalente. 

Primarul Emil Boc și reprezentantul constructorului Cristian Maniţiu

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

PUBLICITATE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că: Planul de Management pentru 
situl Natura 2000 ROSPA 0140 Bazinul Fizeşului − 
ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida, titulari: 
Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, 
Asociaţia Ecochoice nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, bl.9 B, cod 400609, tel. 0264410722, 
fax 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9°°-14°°, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului „IAS IT – Îmbunătăţirea Accesibilităţii Serviciilor 
oferite de IAS EXPERT S.R.L.”

Data: 31.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

IAS Expert S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Arieşului, nr. 31, ap. 21, derulează, 
începând cu data de 30.06.2014, proiectul „IAS IT – Îmbunătăţirea Accesibilităţii 
Serviciilor oferite de IAS EXPERT S.R.L.”, cofi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 2 TIC 
3.1.1/283/5/30.06.2014, cod SMIS 47890, încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
,,Creşterea Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord -Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.
Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 
„Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operaţiunea 1 
„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.
Valoarea totală a proiectului este de 90.725,08 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 42.543,90 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii societăţii IAS Expert S.R.L. 
prin achiziţia de echipamente IT& C şi realizarea unui upgrade al conexiunii 
broadband la internet.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Sorana Celina Cernea
Funcţie: Administrator
Tel.: +40-(0)264 446611, Fax: +40-(0)264 446615, e-mail: offi ce@ias-expert.ro

Reguli pentru 
asigurătorii RCA
Asigurătorii care emit poliţe de 
răspundere civilă auto (RCA) 
vor trebui să aibă un anumit 
grad de solvabilitate pentru ac-
tivitatea de asigurări generale 
și vor fi  obligaţi să menţioneze 
pe poliţele RCA comisionul de 
intermediere, care nu va depăși 
10% din primele încasate pe 
acest segment. Aceste preve-
deri se regăsesc într-un proiect 
al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară (ASF).
Astfel, asigurătorii care emit po-
liţe RCA vor deţine pentru activi-
tatea de asigurări generale un 
grad de solvabilitate, determi-
nat ca raport dintre marja de 
solvabilitate disponibilă și marja 
de solvabilitate minimă, de cel 
puţin 1,3. De asemenea, ASF va 
obliga asiguratorii să menţione-
ze comisionul de intermediere 
pe poliţa de asigurare RCA atât 
în valoare absolută, cât și ca 
procent aplicat primei de asigu-
rare menţionate pe poliţă, fi ind 
inclus ca valoare în prima de 
asigurare totală. „Nivelul ma-
xim al comisionului acordat de 
asigurători pentru contractarea 
asigurării RCA nu va depăși 10% 
din valoarea primelor de asigu-
rare încasate”, se precizează în 
proiect.

Guvernul impune 
„penalitatea 
de nedeclarare” 
a taxelor
Persoanele fi zice și fi rmele care 
nu își declară impozitele datora-
te statului, obligaţii care sunt în-
să descoperite de Fisc în cuan-
tum mai mare de 50 lei, vor fi  
obligate să achite o „penalitate 
de nedeclarare” de minimum 
10% din sumă, care va fi  majo-
rată la 100% dacă datoria rezul-
tă din evaziune. Persoanele fi zice 
și fi rmele care vor plăti această 
penalitate de nedeclarare nu vor 
fi  însă scutite de achitarea celor-
lalte plăţi, reprezentând dobânzi 
și penalităţi de întârziere, aferen-
te datoriilor. Noua penalitate a 
fost introdusă în ultima formă a 
proiectului noului Cod de 
Procedură Fiscală, retras de pe 
site-ul Ministerului Finanţelor și 
obţinut de Mediafax, deși la în-
ceputul anului a fost puternic 
contestată de către mediul de 
afaceri. Documentul relevă in-
tenţia Guvernului de a introduce 
o astfel de „penalitate de nede-
clarare” pentru obligaţiile fi scale 
principale nedeclarate de contri-
buabili/plătitori și stabilite de or-
ganele de inspecţie fi scală prin 
decizii de impunere.

Băncile au redus 
dobânzile la credite 
Dobânzile practicate de băncile 
comerciale pentru credite au scă-
zut în iunie 2014 față de luna 
anterioară, atât la lei, cât și la 
euro, potrivit datelor publicate 
de Banca Națională a României 
(BNR). La creditele în lei afl ate în 
sold, dobânzile au scăzut ușor în 
iunie, la 8,61% pe an, de la 
8,86% pe an în mai, și rămân cu 
aproape două puncte procentua-
le sub media practicată în urmă 
cu un an. Și pentru împrumuturi-
le nou acordate băncile au solici-
tat dobânzi mai mici de la 
populație și fi rme, de 7,04% pe 
an în iunie, față de 7,97% pe an 
în mai 2014. Pentru împrumutu-
rile în valută în sold, dobânzile 
au fost, în medie, de 5,1% pe an 
în iunie, nivel similar cu cel urmă 
cu un an și ușor sub media din 
mai 2014, respectiv 5,13% pe 
an. La creditele noi, băncile au 
redus dobânzile la 4,44% pe an 
în iunie, de la 4,46% pe an în lu-
na anterioară. Dar, pentru 
populație, dobânzile la împru-
muturile noi în euro au crescut, 
la o medie de 5,63% pe an în iu-
nie, de la 5,27% pe an în mai și 
de la 4,59% pe an în iulie 2013. 

Pe scurt

Amplifi carea tensiunilor 

geopolitice, în special cele 

din Ucraina şi zona 

Orientului Mijlociu, au 

avut ca efect creşterea 

aversiunii faţă de risc şi a 

achiziţiilor de monedă 

americană, provocând 

deprecierea monedelor de 

la marginea zonei euro.

Cursul euro s-a stabilizat în 

apropierea pragului de 4,40 

lei, după ce luni el scăzuse la 

4,3873 lei. Media anunţată de 

BNR a crescut de la 4,3955 la 

4,4025 lei, într-o şedinţă care 

s-a deschis la 4,3970 lei, în 

uşoară scădere faţă de închi-

derea de marţi. Presiunea pe 

cumpărarea de valută a ridi-

cat euro la un maxim de 4,4030 

lei. La ora 14:00 tranzacţiile 

se realizau la 4,4970 – 4,40 lei.

Cursul dolarului american 

a urcat de la 3,2711 la 3,2850 

lei iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6175 la 3,6197 lei.

Monedele din regiune se de-

preciau, la rândul lor, în faţa 

euro. Cea poloneză cobora la 

4,147 – 4,156 zloţi iar cea ma-

ghiară la 310,6 – 311,4 forinţi.

Perechea euro/dolar scă-

dea de la 1,3415 dolari, ma-

xim înregistrat pe pieţele asi-

atice, la 1,3395 dolari, pe ce-

le europene, cotaţie care nu 

a mai fost atinsă de la jumă-

tatea lui noiembrie trecut.

La aprecierea dolarului con-

tribuie starea mai bună a eco-

nomiei SUA comparativ cu 

cea a zonei euro, ceea ce ar 

permite Rezervei Federale 

americane să treacă la creşte-

rea dobânzilor şi la întrerupe-

rea programului de relaxare 

cantitativă, care din august ar 

urma să scadă la 25 miliarde 

dolari pe lună. Pe altă parte, 

BCE doreşte să deprecieze eu-

ro şi a declanşat, la rândul ei 

un program prin care oferă 

băncilor „bani ieftini” care ar 

trebui să ia calea economiei.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

septembrie la 1,3372 – 1,3403, 

respectiv la 1,34 dolari pe mar-

tie viitor, iar uncia de aur scă-

dea pentru fi nalul lui august 

la 1.294 – 1.297 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până 

la ora 14.  R.G.

A doua zi de depreciere 
pentru leu

Proprietarii apartamente-

lor din blocurile mai 

vechi de 30 de ani ar 

putea să plătească înce-

pând de anul viitor un 

impozit majorat pe locu-

inţă cu câteva zeci de lei.

Ultima formă a proiectului 

noului Cod Fiscal prevede creş-

terea impozitelor pentru apar-

tamentele din blocurile de pes-

te trei etaje şi opt apartamen-

te, dar şi pentru cele din imo-

bilele vechi de peste 30-50 de 

ani. Adică pentru majoritatea 

apartamentelor din Cluj-Na-

poca. Locuitorii din imobile-

le cu mai mult de trei etaje şi 

opt locuinţe vor plăti în jur 

de 10 lei în plus, iar cei rezi-

denţi în clădiri mai vechi de 

30-50 de ani – câteva zeci de 

lei în plus.

Impozite mai mari 
pentru CAS mai mic

Sorin Muntean, preşedin-

tele Federaţiei Asociaţiilor de 

Proprietari (FAP) Cluj, susţi-

ne că scumpirile au legătură 

direct cu intenţia Guvernului 

de a reduce CAS cu cinci punc-

te procentuale la angajatori.

„Dacă intenţia guvernului 

este să diminueze contribu-

ţiile la CAS, cred că noua for-

mă de impozitare a locuinţe-

lor este o măsură de contra-

pondere, de recuperare a su-

melor care se pierd”, a decla-

rat Sorin Muntean. „Chiar da-

că nu salut această decizie, 

sunt de acord cu faptul că 

Guvernul trebuie să găseas-

că soluţii pentru a acoperi 

defi citul generat de reduce-

rea CAS”, a mai precizat pre-

şedintele FAP Cluj.

Pe de altă parte, Sorin Mun-

tean a declarat că nu înţelege 

de ce în proiectul de Cod Fis-

cal s-a renunţat la impozitarea 

suplimentară a proprietarilor 

de vile şi a celor care deţin lo-

cuinţe multiple. Reamintim că 

noul proiect de Cod Fiscal ela-

borat de Guvern nu preia re-

gula actuală potrivit căreia, 

pentru o clădire utilizată ca lo-

cuinţă şi a cărei suprafaţă con-

struită depăşeşte 150 mp, va-

loarea impozabilă este majo-

rata cu câte 5% pentru fi eca-

re 50 mp sau fracţiune din 

aceştia. Fără această prevede-

re, proprietarii care locuiesc în 

case mai mari de 150 mp vor 

plăti de anul viitor un impo-

zit mai mic comparativ cu cel 

din prezent. De asemenea, po-

trivit noului Cod Fiscal, per-

soanele care deţin mai multe 

proprietăţi în afara celei de do-

miciliu nu vor mai fi  impozi-

tate suplimentar.

Pensionarii, 
cei mai afectaţi

În prezent, municipiul 

Cluj-Napoca este împărţit în 

18 cartiere iar noile taxe, deşi 

pot părea modice pentru mul-

ţi, cumulate ar reprezenta su-

me considerabile. „Nu pot fi  

spectaculoase scumpirile, dar 

în Cluj-Napoca apartamente-

le mici şi mijlocii în blocuri 

vechi sunt foarte multe, exis-

tă aproximativ 2.400 de aso-

ciaţii de locatari”, a precizat 

Sorin Muntean.

În plus, pentru locatarii 

a căror singură sursă de ve-

nit este pensia, taxele supli-

mentare de câteva zeci de 

lei pot fi o problemă, după 

cum explică administratorul 

autorizat clujean Ionuţ Asol-

tanei. „Pentru o persoană 

care are venitul de până în 

600 de lei, câteva zeci de lei 

în plus pe an înseamnă mult. 

Cu siguranţă că cei mai de-

favorizaţi sunt locuitorii în 

vârstă”, a menţionat Ionuţ 

Asoltanei.

Conform datelor statistice 

ale Casei Judeţene de Pensii 

Cluj, în judeţ sunt înregistraţi 

177.824 de pensionari.

În prezent, proiectul de 

Cod Fiscal este „în dezbate-

re publică” – asta susţinea 

marţi Ministerul Finanţelor 

Publice – cu toate că iniţia-

tiva a fost retrasă de pe si-

te-ul instituţiei.  (Iulia 
VLAD, student Jurnalism, 
FSPAC – UBB, anul I)

Proiectul de Cod Fiscal 
bagă spaima în pensionari

Pentru locatarii a căror singură sursă de venit este pensia, taxele în plus de câteva zeci de lei pot fi  o problemă

PIAŢA VALUTARĂ

Creşterea impozitelor pentru locuinţele din blocurile vechi e văzută ca o „piatră de 
moară” de sutele de mii de pensionari clujeni.
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Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Apariţia cancerului de 

piele în rândul românilor 

este tot mai frecventă în 

ultimii ani. Pentru ca 

populaţia să fi e cât mai 

corect informată despre 

această boală, cum să o 

prevină şi la ce simptome 

să se prezinte la medic, 

instituţiile sanitare cluje-

ne au demarat campania 

„Un viitor fără pată” (foto)

Anual, la nivelul ţării pes-

te 1.000 de oameni sunt dia-

gnosticaţi cu cancer de piele, 

iar cel mai grav este faptul că 

pentru majoritatea această boa-

lă este fatală. În 80% dintre 

cazuri pacienţii sunt depistaţi 

în faze avansate ale bolii, sta-

diu în care organismul răspun-

de mult mai greu la tratament 

decât în faza incipientă.

Tenul deschis, 
predispus la cancer

Medicii spun că persoane-

le cu ten deschis sunt cele mai 

predispuse la cancerul de pie-

le, în special copiii şi tinerii. 

Melanomul malign este cel 

mai agresiv tip de cancer de 

piele şi cu cea mai rapidă evo-

luţie în formă avansată. Con-

form specialiştilor, 75% din-

tre pacienţi îşi pierd viaţa în 

primul an de la stabilirea di-

agnosticului.

„Anual apar undeva peste 

1.000 de cazuri noi în Româ-

nia şi consecutiv peste 350 de 

decese din cauza acestei bo-

li. Cei cu ten mai deschis fac 

mai uşor boala, de aceea ei 

trebuie să se ferească de ra-

diaţiile ultraviolete. Pielea e 

cel mai mare organ al nostru 

şi îl bombardăm zilnic cu chi-

micale, expuneri la ultravio-

lete, poluare deci sigur că şi 

factorii de risc s-au diversifi -

cat, au crescut”, a declarat 

ieri managerul Institutului On-

cologic „Prof. Dr. Ion Chiricu-

ţă”, dr. medicul Patriciu Achi-

maş-Cadariu.

Când trebuie să ne 
prezentăm la medic?

Oamenii ar trebui să se pre-

zinte la medic atunci când ob-

servă modifi cări ale aluniţe-

lor de pe corp. „Atunci când 

apar noi semne pe piele, da-

că semnele existente îşi mo-

difi că culoarea, dimensiunea, 

dacă au mâncărimi la nivelul 

Cancerul de piele, tot mai frecvent și m
75% dintre pacienţii cu cancer de piele îşi pierd viaţa în primul an de la diagnosticare.

Nivelul şomajului în rân-

dul tinerilor români a 

atins un nou record în 

ultimele nouă luni, ajun-

gând la 25,7%. În acest 

context, potrivit unui stu-

diu al unei fi rme de con-

sultanţă fi nanciară, 52% 

dintre studenţii români 

şi-ar deschide propria afa-

cere ca soluţie la rata 

mică de angajabilitate de 

după absolvirea facultăţii.

Părerile reprezentanţilor 

studenţilor clujeni sunt îm-

părţite: dacă o parte din ei 

văd propria afacere ca un su-

fl u nou în economia locală, 

o altă parte privesc antrepre-

noriatul ca pe o alternativă 

în condiţii extreme pe piaţa 

muncii.

Antreprenoriatul, 
o soluţie la şomaj 
în rândul tinerilor

Unii studenţi clujeni sunt 

de părere că antreprenoriatul 

este o soluţie inovatoare la 

problema şomajului în rân-

dul studenţilor. „Eu sunt de 

acord cu ideea creării propri-

ei afaceri. Cred că este o so-

luţie care, pe de o parte adu-

ce o perspectivă fresh în lu-

mea business din Cluj şi pe 

de altă parte sprijină ideile 

creative ale absolvenţilor. Unii 

studenţi îşi încearcă norocul 

pe piaţa muncii încă din tim-

pul facultăţii şi dacă observă 

că domeniul nu este propice 

pentru angajare, încearcă ca-

lea antreprenoriatului”, a de-

clarat Oana Onicaş, preşedin-

tele Organizaţiei Studenţilor 

Universităţii Babeş-Bolyai.

Un alt studiu efectuat de 

aceeaşi fi rmă de consultanţă 

arată că în anul 2015 afaceri-

le conduse de antreprenori 

vor crea mai multe locuri de 

muncă decât marile corpora-

ţii prezente de ani buni pe 

piaţa locală. 76% dintre an-

treprenorii respondenţi au de-

clarat că vor să-şi extindă for-

ţa de muncă, în timp ce nu-

mai 31% dintre directorii ma-

rilor corporaţii plănuiesc să 

mai facă angajări.

Alternativă la angajare, 
nu la şomaj

Câmpul muncii este mai 

prielnic studenţilor care ter-

mină o facultate cu profi l teh-

nic. Rata de angajare este 

aproape 100% în rândul ab-

solvenţilor Universităţii Teh-

nice (UT) din Cluj-Napoca, 

după cum a explicat repre-

zentantul studenţilor UT. „Stu-

denţii universităţii noastre au 

foarte puţine şanse să nu fi e 

angajaţi după ce îşi termină 

studiile. Companiile aproape 

că aşteaptă absolvenţii Facul-

tăţii de Electronică, spre exem-

plu, cu braţele deschise. Eu 

cred că antreprenoriatul este 

mai mult o alternativă la an-

gajare, în cazul în care absol-

ventul nu este pasionat de 

domeniul terminat. Pentru 

noi nu este o soluţie la şo-

maj, fi indcă fenomenul nu 

există în domeniile noastre”, 

a explicat Cristin Iosiv, pre-

şedintele Organizaţiei Studen-

Absolvenți cu diplome,
dar fără joburi. Ce-i de 
Șomajul în rândul tinerilor a ajuns la un nivel record, motiv pentru care tot m
se gândesc să-şi deschidă propria afacere.

Abonează-te la 
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

România conduce în clasamentul european al tinerilor care nu au un loc de muncă
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mai virulent
acestor semne, este important 

să ne prezentăm la medicul 

de familie. Cel mai grav este 

faptul că oamenii se prezintă 

la medic abia după ce boala 

se afl ă într-un stadiu avansat 

de evoluţie. În ceea ce priveş-

te statisticile din regiunea 

nord-vest a ţării, doar 17,5% 

s-au prezentat în stadiu I, iar 

ceilalţi s-au prezentat în sta-

diile avansate. E unul dintre 

cele mai agresive tipuri de 

cancere”, a mai adăugat dr. 

Patriciu Achimaş-Cadariu.

Recomandările medicilor

Medicii recomandă clujeni-

lor, şi nu numai, să evite ex-

punerea la soare în intervalul 

orar 11.00 – 15.00 şi să aleagă 

să stea la umbră în cazul în 

care sunt în aer liber în acest 

interval orar. Totodată ei trans-

mit să fi e folosiţi ochelarii de 

soare cu protecţie UV, să se 

protejeze de soare folosind îm-

brăcămintea potrivită şi să fo-

losească creme cu factor de 

protecţie de cel puţin 15.

Totodată, soarele este be-

nefi c organismului dacă ne 

expunem dimineaţa şi seara. 

“Nu vrem să se înţeleagă că 

nu mai trebuie să stăm deloc 

la soare. Trebuie să precizăm 

şi efectele benefi ce ale soa-

relui. Fiind medic pediatru, 

eu toată viaţa am recoman-

dat ca profi laxia rahitismului 

şi a osteoporozei să nu fi e fă-

cută cu vitaminele D sinteti-

ce ci prin expunerea contro-

lată a copilului la razele ul-

traviolete dimineaţa şi seară, 

nu la orele prânzului. Prin 

expunere la soare a mâinilor 

şi a feţei timp de 15-20 de 

minute pe zi ne sintetizăm 

vitamina D în organism acea 

vitamină, toată de care avem 

nevoie în ziua respectivă, ca-

re ne ajută să ne clădim un 

sistem osos rezistent”, a de-

clarat directorul Direcţiei de 

Sănătate Publică Cluj, dr. Do-

rina Duma.

Anual, la Institutul Onco-

logic din Cluj-Napoca sunt 

trataţi aproximativ 200 de pa-

cienţi cu cancer de piele. Din 

păcate, numărul celor care 

s-au prezentat în faza incipi-

entă a fost foarte mic.

Formațiune canceroasă dezvoltată pe piele

, 
făcut ?

ţilor Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca.

La nivelul Uniunii Euro-

pene, rata şomajului tineri-

lor este de 23,4%, în timp 

ce nivelul absolvenţilor fără 

loc de muncă este de 15,7% 

în cele 33 de ţări membre 

ale Organizaţiei pentru Co-

operare şi Dezvoltare Eco-

nomică (OECD), potrivit stu-

diului fi rmei de consultanţă 

fi nanciară.  (Cristina 
UNGUREAN, studentă la Jur-
nalism, FSPAC – UBB, mas-
ter anul I)

mai mulţi tineri clujeni 

1.184 persoane au fost 

evacuate de la produce-

rea inundaţiilor şi 99 de 

locuinţe au fost distru-

se, la care se adaugă 

alte 168 locuinţe avaria-

te şi 2.003 case inunda-

te, a anunţat ministrul 

de Interne, vicepremie-

rul Gabriel Oprea, la 

comandamentul pentru 

situaţii de urgenţă de la 

Guvern.

Oprea a mai precizat că in-

undaţiile au afectat, până ieri 

la prânz, la nivel naţional, 223 

anexe gospodăreşti, care au 

fost distruse, şi 185 unităţi ad-

ministrativ-teritoriale.

Au fost afectate 7 drumuri 

naţionale, pe porţiuni ce în-

sumează 1,5 kilometri, 37 

drumuri judeţene pe o dis-

tanţă totală de 88,7 kilome-

tri şi 39 drumuri comunale 

pe porţiuni totale de 239 ki-

lometri.

Meteorologii au emis o 

nouă avertizare cod porto-

caliu pentru judeţele Ca-

raş-Severin, Mehedinţi şi 

Dolj, valabilă de joi, ora 

03.00, până vineri, la ace-

eaşi oră. În cele trei judeţe 

va ploua torenţial şi se vor 

cumula local cantităţi de apă 

de 40-50 de litri pe metru 

pătrat şi izolat peste 70 de 

litri pe metru pătrat.

De asemenea, judeţele Ti-

miş, Hunedoara, Gorj, Vâl-

cea şi Olt vor fi, de joi, ora 

03.00, până vineri, la ora 

10.00, sub avertizare cod 

galben de ploi şi vijelii. În 

aceste judeţe vor fi averse 

ce vor avea şi caracter to-

renţial, descărcări electrice 

şi intensificări de scurtă du-

rată ale vântului. Cantităţi-

le de apă vor depăşi local 

20-25 de litri pe metru pă-

trat şi izolat 50 de litri pe 

metru pătrat.

Bilanţul 
inundaţiilor
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care 
a fost expediat SMS-ul.
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (1.20)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (6.10)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (5.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la Florești (casă ve-
che + grajd), teren în supr. de 
752 mp, la șosea naţională, cu 
toate utilităţile, apă, gaz, curent. 
Relaţii la tel. 0742-297455 sau 
0749-813005. (4.7)

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 
ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (2.7)

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 
ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (2.7)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (6.7)

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 teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe Ver-
di, drum de acces din str. Oașului 
sau B-dul Muncii, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (2.5)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren 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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, în cart. Mănăștur, 
et. 1, aproape de mijloacele de 
transport. Inf. la tel. 0742-128134, 
între orele 16-22. (4.7)

SPAŢII

¤ Proprietar dau în chirie spațiu 
comercial str. Baba Novac, vitrină 
la stradă, 25-50mp sau suprf. 
mai mari în curte. Tel 0756-
158360 (1.3)

¤ Închiriez spaţiu comercial fi ni-
sat, toate utilităţile, format din 
încăperi și hol, baie, acces direct 
din șoseaua principală, posibili-
tate de parcare, pretabil pentru 
IT, magazin depozit, dispecerat, 
birouri, etc. (4.7)

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. (6.7)

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

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

¤ 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

Tămăduitoarea DANUSIA se 
află în Cluj. Are cele mai 
puternice leacuri tămăduitoare 
pentru spor în afaceri, 
examene, impotenţă, gelozie, 
alcoolism. În luna aceasta se 
fac cele mai bune ritualuri de 
dragoste, împreunare și afaceri. 
Relaţii  la 0742-703.100, 
0762-027.864. (1.7)

Clarvăzătoarea ELENA cu cele 
mai multe cazuri rezolvate se 
afl ă în Cluj pentru a vă ajuta să 
scăpaţi de farmece și blesteme 
și vă rezolvă orice fel de 
problemă garantat: depresie, 
alcoolism, impotenţă, aduce 
persoana iubită înapoi de la 
mare distanţă. Relaţii la 
0751-611.183, 0756-486.490. 
(1.7)

¤ 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. (2.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic.

Informaţii la 0733-040936. (2.3)

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (6.17)

¤ 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.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (6.7)

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (6.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (6.7)

ELECTRO

¤ 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. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (6.7)

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (6.7)

¤ Vând TV „Goldstar” și radio, 
ambele 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 ro-
tundă, dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă. Inf. la 
tel.0749-041124. (6.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (6.7)

DIVERSE

¤ Vand masina electrica de cu-
sut, noua, marca Nicoleta. Tel 
0740-323779 (1.3)

¤ Vând 2 perechi de bocanci cu 
rotile nr 40. Preț la aprecierea 
cumpărătorului. Tel 0740-
323779 (2.6)

¤ De vânzare cactus cu înălţimea 
de 2,3 m, un palmier de 2 m, 
plantă ornament cu frunză lată 
de 1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (4.7)

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (4.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, 
greble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, druj-
bă. Inf. la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 
RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, dife-
rite obiecte, dantele, lucruri de 
mână, etc. Inf. la tel. 
0721-096181. (4.7)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună calita-
te. Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 la 
4 ani, motor pentru mașină de spă-
lat. Inf. la tel.0749-041124. (6.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete 
video. Inf. la tel. 0748-193982. 
(6.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaîii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (4.7)

LICITAȚIE

Primăria comunei Săcuieu , cu 
sediul în loc. Săcuieu, nr. 129, 

tel. 0723/566086, 
organizează licitaţie publică 

pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior în data de 

29.08.2014, ora 10.00 la 
sediul Primăriei a 

urmatoarelor partizi: – 1017 
Rachitis ( principala), cu un 
volum brut de 612 m³, din 
care 84 m³ brad, 125 m³ 

molid şi 391 m³ fag, 12 m³ 
diverse. Preţ pornire: 100 lei/ 

m³, prin strigare.

PIERDERI

¤ SC Abisoft SRL pierdut două 
certifi cate constatatoare cu nr. 
24249/18.04.2013 cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor de funcţi-
onare pentru activităţi care se 
desfășoară la benefi ciari și/sau 
în afara sediilor proprii și pentru 
activităţi proprii de birou pentru 
societate la sediul social din 
mun. Cluj-Napoca, str P. Teodor 
nr. 2 bl. C2, ap. 8 judeţul Cluj. Le 
declarăm nule.

AUTORIZAŢII DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. MARTY EVENTS 
& CATERING S.R.L. anunţă înce-
perea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul: „RESTAU-
RANT“, din sat Floreşti, comuna 
Floreşti str. Avram Iancu nr. 
492-500, în incinta Polus Center 
Cluj jud. Cluj. Eventualele suges-
tii şi reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00–16.30, marţi–vi-
neri între orele 9.00-14.00. (1.1)

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. FOOD FOR 
5000 S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul: „RESTAURANT“, din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Ale-
xandru Vaida Voievod nr. 
53-55,în incinta Iulis Mall Cluj, 
jud. Cluj. Eventualele sugestii și 
reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţi-
lor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00–16.30, marţi–vineri 
între orele 9.00-14.00. (1.1)

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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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ALPINA SHOE PRODUCTION REGHIN SRL, 
din REGHIN, str. IERBUS ,nr. 10, jud.

MUREȘ ,PRODUCĂTOARE DE ÎNCĂLŢĂMINTE, 
ANGAJEAZĂ:

INGINERI CONFECŢII PIELE CU EXPERIENŢĂ 
SAU TINERI ABSOLVENŢI PENTRU POSTURI

ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI TEHNIC ȘI ANUME: 
TEHNOLOGI, CREATORI (proiectare pe calculator), CTC.

INFORMAŢII LA NUMERELE TEL. 0265 511802 FAX 0265 
511425 SAU LA MAIL offi ce@alpina.ro

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., episodul 37-38)
18:10 Lozul cel mare (divertis-
ment) (live)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
episodul 16)
19:35 România.ro (2014, emis. 
info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Tyson (sua, 2008, f. doc.)
22:45 Memorie fi nală 
(sua-can.-ger., 2004, thrill.)
0:25 Prin Ţara Zânelor (doc.) - 
Ţara Zarandului - Bisericile

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
(live)
19:00 Observator (emis. info.) 
(live)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Burlăciţa (2014, reality 
show)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)
1:00 Observator (emis. info.) 
(reluare)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4763)
15:00 Clubul nevestelor părăsite 
(sua, 1996, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, di-
vertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Operaţiunea "Broken Ar-
row" (sua, 1996, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, episodul 13)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show) (reluare)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (2014, 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 O iubire de-o vară (2014, 
divertisment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 

ACASĂ TV

13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.) (reluare)
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.)
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 (2012, diver-
tisment) (reluare)
13:30 Meci fotbal Liga I: AFC ASA 
2013 Tg. Mureș - FC Universitatea 
Cluj (emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., episodul 3)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Celebrity (2012)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
23:00 Faci pariu? (2011, emis. 
info.) (live)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

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

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

Cabinet veterinar
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

„Dezvolatrea TIC pentru fi rma Profi  Service Ro SRL”

Data: 31.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

Profi  Service Ro SRL, cu sediul în Cluj-NAPOCA, STR. ANTON PANN, NR. 4, Ap 
2, JUDEŢUL CLUJ, jud. Cluj, derulează, începând cu data de 03.07.2014, proiectul 
„Dezvolatrea TIC pentru fi rma Profi  Service Ro SRL”, cofi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare 
2TIC3.1.1/278/5/30.06.2014, incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea 
Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 
-Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 
„Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ”, Operaţiunea 1 
„Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

Valoarea totală a proiectului este de 58.499,17 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 36.564,08 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 3 luni.

Obiectivul proiectului este upgradarea conexiunii de internet broadband şi 
achiziţia de echipamente TIC, care duc la creşterea competitivităţii fi rmei Profi  
Service Ro SRL prin utilizarea de TIC performante.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Molnar Sandor
Funcţie: Administrator
Tel., Fax:, e-mail: Tel: 0264543245 / Fax: 0264434684, sandor.molnar@myprofi .eu

Victor Ponta a lansat, la 

Craiova, în discursul prin care 

şi-a anunţat candidatura la 

Preşedinţie, o serie de mesaje 

de natură naţionalistă, patrio-

tică şi religioasă, dar şi referi-

toare la proiectul său de preşe-

dinte, care conturează viitoa-

rea sa campanie şi îl poziţio-

nează faţă de contracandidaţi.

Astfel, mesajul central al lui Pon-

ta a fost construit în jurul sloganu-

lui „Schimbare până la capăt”, iar 

poziţia sa defi nitorie a rămas cea 

privind lupta împotriva lui Traian 

Băsescu, actualul preşedinte şi a 

„regimului” acestuia, constată o 

analiză realizată de Mediafax.

Mesajul secundar, conturat de 

sloganul utilizat şi la europarla-

mentare, respectiv „Mândri că sun-

tem români”, a fost elaborat supli-

mentar, acesta menţinându-se, dar 

fi ind diversifi cat şi conturat pe pa-

liere noi, care privesc patriotismul, 

naţionalismul şi religia creştin-or-

todoxă a majorităţii românilor.

Mesaje centrale: 
„Schimbare până la capăt” 
şi „România puternică”

Mesajele principale ale eveni-

mentului de lansare a candidatu-

rii lui Victor Ponta pentru funţia 

de preşedinte al României au fost 

structurate în jurul sloganelor „Ro-

mânia puternică” şi „Schimbare 

până la capăt”, cuprinse atât pe 

coperta broşurii de prezentare, cât 

şi pe cele două afi şe enorme mon-

tate pe faţada Sălii Polivalente din 

Craiova.

Momentul ales pentru lansare 

– data de 29 iulie – este unul cu o 

simbolistică aparte, care a fost ex-

plicată de Ponta în debutul discur-

sului şi se referă la împlinirea a 

exact doi ani de la referendumul 

organizat pentru demiterea actu-

alului şef de stat, Traian Băsescu.

„Putem face dreptate până la 

capăt pentru cei care au votat, în 

urmă cu doi ani, pentru sfârşitul 

regimului Băsescu. Vă cer sprijinul 

vouă, cetăţenilor, pentru a face din 

România ceea ce ne-am dorit cu to-

ţii în decembrie 1989 şi în iulie 2012, 

în egală măsură. Alături de dum-

neavoastră putem face acest pro-

iect, care înseamnă România pu-

ternică şi schimbare până la capăt”, 

a spus, textual, Ponta.

Autodefi nirea: Am fost 
cel mai tânăr premier

Victor Ponta a apelat, în cadrul 

discursului, şi la o serie de elemen-

te de autodefi nire, referitoare atât 

la viaţa sa politică, dar şi la cea per-

sonală, cele din urmă având sco-

pul de a crea emoţie şi empatie.

„Am fost de două ori ministru 

şi cel mai tânăr prim-ministru din 

istoria de 150 de ani a statului. Ştiu 

cum funcţionează instituţiile, ştiu 

ce merge bine şi ce merge prost şi 

ştiu cum putem face aceste insti-

tuţii să funcţioneze pentru intere-

sul cetăţeanului”, a spus Ponta, 

mesajul său sugerând că ar putea 

deveni şi cel mai tânăr preşedinte 

al României.

Adresarea: Îmi doresc să 
fi u preşedintele românilor

Victor Ponta s-a adresat, în dis-

cursul prin care şi-a anunţat can-

didatura la funcţia supremă în stat, 

mai multor categorii de public, ple-

când de la cel general, publicul 

larg – „îmi doresc să fi u preşedin-

tele românilor” – până la grupuri 

ţintă – rudele militarilor români 

din Afganistan.

„Îmi doresc infi nit mai mult 

decât să fi u preşedintele Români-

ei să fi u preşedintele românilor. 

Am avut un preşedinte, în ultimii 

ani, care a fost împotriva români-

lor şi dacă în noiembrie vom câş-

tiga aş vrea ca preşedintele să fi e 

al oamenilor”, a spus Ponta, ţin-

tind astfel atât pe cei care l-ar vo-

ta cât şi pe cei care nu se numără 

printre simpatizanţii săi.

Ponta a avut şi un mesaj sepa-

rat pentru PSD şi pentru membrii 

partidului său, cărora le-a mulţu-

mit pentru încredere şi susţinere.

„Să nu vă aşteptaţi să-mi scot 

insigna şi să o dau celui mai mic 

dintre dumneavoastră care vreau 

eu să vă conducă. Să nu vă aştep-

taţi să fi lmez un mesaj de adio la 

perdeluţă sau să fac un alt partid 

pentru mine sau favorite”, a spus 

Ponta, adăugând că PSD va fi  me-

reu acel partid al celor mai mulţi 

oameni, care intervine şi vine la 

putere în momente grele.

Proiectul: vreau să fi u un 
preşedinte util societăţii, 
un alt fel de preşedinte

Victor Ponta a vorbit, de ase-

menea, şi despre proiectul său de 

preşedinte, care, în opinia sa, tre-

buie să vizeze un şef de stat util 

societăţii, neconfl ictual şi care să 

nu aibă cea mai mare putere.

„Vreau să fi u un preşedinte util 

societăţii. Întrebarea pe care şi-o 

pune toată lumea este ce rămâne 

după zece ani ai mandatului lui 

Traian Băsescu? Ură, dezbinare, 

vieţi distruse. Ce a făcut bun pen-

tru România, ce a făcut util socie-

tăţii? Cred că preşedintele Români-

ei trebuie să fi e omul la care se vi-

ne pentru a exista o soluţie, pentru 

a evita un confl ict. Cred că un pre-

şedinte nu poate fi  o persoană ca-

re în fi ecare zi seamănă vânt şi du-

pă aceea e uimit că pur şi simplu 

culege furtună”, a spus Ponta.

Mesaje patriotice 
şi naţionaliste

Patriotismul şi naţionalismul 

sunt alte două nuanţe importante 

din discursul de lansare a candi-

daturii lui Ponta.

„M-am născut în această ţară, 

am crescut aici, aici am familia, 

prietenii, aici m-au educat profe-

sorii şi nu îmi imaginez o viaţă în 

altă parte. Cred că obligaţia mea 

este de a-i face pe cei mai mulţi 

dintre români să creadă că pot avea 

o şansă egală aici, nu trebuie să 

găseşti o şansă de realizare în afa-

ra graniţelor ţării”, a spus Ponta.

Mesaje religioase: 
Sunt român şi ortodox 
în ţara mea

Un alt pilon important al dis-

cursului lui Ponta a fost de natu-

ră religioasă şi a avut drept scop 

poziţionarea faţă de această temă, 

care pare a fi  o temă importantă 

a viitoarei campanii electorale, în 

perspectiva în care Klaus Iohannis 

va fi  contracandidatul lui Ponta.

„Nu cred că un candidat la func-

ţia de preşedinte al României are o 

problemă dacă nu este ortodox sau 

nu e de etnie română. Cred că are 

exact aceleaşi drepturi cu mine. Dar 

vreau un lucru şi îl spun de fi eca-

re dată: nu vreau să mă acuze ni-

meni sau să spună că e un defect 

faptul că sunt român sau ortodox 

în ţara mea. Aşa m-am născut, aşa 

o să mor, sunt mândru de asta, cred 

că trebuie să fi u respectat pentru 

acest lucru”, a spus Ponta.

Mesaj extern: România, 
aliat puternic şi serios

Victor Ponta a ţinut să dea, de 

asemenea, şi un mesaj de politică 

externă, în calitatea sa de candi-

dat la funcţia supremă în stat, el 

vorbind despre România ca des-

pre un aliat puternic şi la Washin-

gton şi la Berlin.

„Am vorbit de România ca de 

o ţară demnă, un aliat puternic 

şi serios şi la Washington şi la 

Berlin şi peste tot unde am fost 

vreau să ştiţi că suntem respec-

taţi şi admiraţi. Suntem în acest 

moment un exemplu pentru ve-

cinii noştri, Georgia, Serbia, Ucrai-

na, dar mai important decât ori-

ce pentru fraţii noştri de peste 

Prut”, a spus Ponta. (Mediafax)

Cum vrea Ponta să ne 
convingă să-l votăm?
Premierul şi-a început campania cu mesaje anti-Băsescu, 
naţionaliste, patriotice şi religioase.
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TITLUL PROIECTULUI: „DOTAREA TEHNOLOGICĂ A SC VINOVIS SRL CU 
SCOPUL ABORDĂRII LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”
Număr de referintă: Contract de fi nanţare nr. 4445/30.06.2014, cod SMIS 53701
Programul: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013,
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007 – 2013
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Dmi: Proiectul este fi nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
2007-2013, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local”, Domeniul major de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.”
Valoarea totală a proiectului: 703.635,82 lei, din care valoarea fi nanţării 
nerambursabile este de 703.635,82 lei.
Locaţia implementării: Cluj – Napoca, Bdul. Muncii FN, jud. Cluj.
Obiectivul proiectului: Proiectul propus de SC VINOVIS SRL are ca obiectiv 
principal sprijinirea activităţii economice desfăşurată de SC Vinovis SRL, astfel încât 
să asigure premisele dezvoltării economice durabile prin folosirea de noi tehnologii 
şi crearea de locuri de muncă.
Anunţăm demararea activităţilor privind implementarea proiectului, care se vor 
întinde pe o durată de 12 luni.
Misiunea implementării acestui proiect constă în crearea capacităţii pentru 
dezvoltarea portofoliului de lucrări oferite – în sectorul lucrări de pregătire a terenului 
– crearea de locuri de muncă prin atragerea şi integrarea de personal califi cat din 
cadrul regiunii, dezvoltarea continuă, crearea unei poziţii de actor matur pe piaţa din 
Regiunea Nord – Vest.
Proiectul contribuie la obiectivul de creştere economică a zonei şi de creare de locuri 
de muncă, venind în completarea furnizării lucrărilor de execuţie, de pe piaţa 
regională.
Date de contact: SC Vinovis SRL, loc. Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 1, ap. 1/1, 
e-mail: visancalin@yahoo.com
Tel/fax: 0264 484622
Administrator: Călin D. Vişan
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

TITLUL PROIECTULUI: „Creşterea competitivităţii microîntreprinderii SC 
Secure Zone prin implementarea unui sistem de catering pe segmentul de 
mâncare sănătoasă şi dietetică”
Număr de referinţă: Contract de fi nanţare nr. 4503/30.06.2014, cod SMIS 53572
Programul: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013,
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007 – 2013
Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
Dmi: Proiectul este fi nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
2007-2013, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local”, Domeniul major de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.”
Valoarea totală a proiectului: 469.213,98 lei, din care valoarea fi nanţării 
nerambursabile este de 450.611,34 lei.
Locaţia implementării: Cluj Napoca, str. Giordano Bruno nr. 40, jud. Cluj.
Obiectivul proiectului: Proiectul propus de SC Secure Zone SRL are ca obiectiv 
principal creşterea competitivităţii companiei prin dezvoltarea ramurii de catering pe 
segmentul de alimentaţie sănătoasă şi dietetică. Abordarea propusă este una 
inovativă în domeniul sănătăţii alimentare, propunându-se, totodată, mijloace 
moderne şi profesionale de livrare a serviciilor.
Anunţăm demararea activităţilor privind implementarea proiectului, care se vor 
întinde pe o durată de 12 luni.
Atingerea obiectivelor proiectului prin investiţiile vizate va permite fi rmei, pe de-o 
parte să creeze noi locuri de muncă, pe de altă parte va răspunde unor nevoi ale 
pieţei locale, contribuind în mod direct la dezvoltarea durabilă a Regiunii Nord – Vest 
pe termen mediu şi lung.
Date de contact: SC Secure Zone SRL, loc. Cluj, str. Giordano Bruno nr. 40, jud. 
Cluj, e-mail: securezone2014@gmail.com,
Tel./Fax: 0740 150182
Administrator: Radu Oltean
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Idolul „studenților” 
a prins Rapidul 
de București
Emil Szolomajer, fostul portar și 
antrenor cu portarii al Universității 
Cluj, ajuns la 40 de ani, va lucra la 
Rapid București alături de fostul 
antrenor principal al clujenilor, 
Ionel Ganea. „Super Szolo”, așa 
cum era alintat de către fanii 
„șepcilor roșii”, pentru dăruirea și 
determinarea de care a dat dova-
dă în tricoul alb-negru se va ocupa 
de pregătirea portarilor la 
formația de sub Podul Grant. 
Szolomajer a fost schimbat din 
postura pe care a ocupat-o la „U” 
în timpul mandatului lui Ionel 
Ganea, iar unii dintre suporteri l-
au acuzat pe Ganea că ar fi  res-
ponsabil pentru plecarea fostului 
goalkeeper. Odată cu venirea nou-
lui patron, Rapidul a legitimat deja 
6 jucători, pe lângă antrenorul cu 
portarii, iar acesta va reîntâlni fețe 
cunoscute în Giulești, precum 
Sebastian Cojocnean, Eduard 
Nicola și Paulinho, foști jucători ai 
echipei din Cluj.

Hănescu agață 
racheta în cui
Victor Hănescu a decis să se retragă 
din echipa de Cupa Davis a 
României. Sportivul român în vârstă 
de 33 de ani a hotărât să-și încheie 
cariera în cadrul echipei de Cupa 
Davis printr-o scrisoare deschisă tri-
misă presei: „Vine un moment în vi-
aţta fi ecărui sportiv, dureros, dar in-
evitabil: retragerea de la Echipa 
Naţională. Momentul nu este ușor și 
întotdeauna când vine vorba de cu-
lorile României, decizia este și mai 
difi cilă. Mi-a fost greu sa iau această 
decizie, dar viaţa trebuie să-și urme-
ze cursul, iar tinerii trebuie încura-
jaţi și promovaţi! Multumesc tutu-
ror celor care mi-au fost alături în 
toţi acești ani, familie, prieteni, co-
legi, antrenori, oameni din 
Federaţie și nu în ultimul rând iubi-
torilor tenisului fără de care acest 
sport nu ar exista. Sunt mândru și 
recunoscător pentru cei 13 ani sub 
culorile tricolorului, hai România!”.

Pe scurt

Meciul se anunţă foarte 

greu pentru studenţi, având 

în vedere numărul mare de 

accidentări din lot – nu mai 

puţin de şase, printre care 

se numără: căpitanul 

Cristian Podea, Cristian 

Murgoci, Andrei Diaconu, 

sau Van Vyk Mc Garth.

Pe lângă acest dezavantaj 

de lot, din cauza unor modi-

fi cări în programul competiţi-

onal, „U” Cluj va fi  nevoită să 

dispute trei meciuri în interval 

de o săptămână. Astfel, după 

confruntarea cu Timişoara de 

vineri, studenţii au două par-

tide în deplasare: cu Baia Ma-

re (prima poziţie în clasament), 

marţi, 5 august, şi cu Dinamo 

Bucureşti, sâmbătă, 9 august.

„E foarte greu să faci faţă 

la trei meciuri într-o săptămâ-

nă chiar şi cu lot complet, fă-

ră accidentări. Dacă eşti însă 

în situaţia noastră, şi, pe dea-

supra, două dintre adversare 

sunt campioana şi vicecam-

pioana, iar a treia e concuren-

ta directă la locul 6, ultimul 

care îţi mai dă dreptul să speri 

la careul de aşi, ce să mai 

zici?! Noi zicem că ne păs-

trăm speranţa şi încercăm să 

ne recuperăm pentru cel mai 

important meci dintre cele 

trei, „fi nala” cu Dinamo”, a 

punctat tehnicianul Universi-

tăţii Cluj, Bogdan Cantor.

Conform noului regulament 

al SuperLigii Naţionale de rug-

by, primele şase echipe joacă 

în play-off: primele două cla-

sate se califi că direct în semi-

fi nalele campionatului, iar ocu-

pantele poziţiilor 3, 4, 5 şi 6 

vor juca încrucişat pentru ce-

lelalte două locuri. În prezent, 

„U” Cluj e pe locul 7 în clasa-

ment, cu 6 puncte, cu 4 punc-

te în spatele lui Dinamo.

Invitaţie la socializare

În ciuda situaţiei grele în ca-

re se afl ă, clujenii sunt optimişti 

şi vor să se bucure de sportul 

pe care îl practică alături de toţi 

susţinătorii lor. Astfel, indiferent 

de rezultatul meciului cu Timi-

şoara, conducerea “U” Cluj îi 

invită pe spectatorii prezenţi pe 

Cluj Arena să rămână şi la a 

“treia repriză”, de socializare şi 

nu numai. “Vrem să le facem o 

surpriză fanilor noştri, aşa că îi 

invităm să vină în număr (şi) 

mai mare decât de obicei să ne 

fi e alături, vineri, 1 august, de 

la ora 18.00, pe Cluj Arena”.

Trei meciuri într-o săptămână 
pentru rugbiştii de la „U” Cluj
Mâine, 1 august, de la ora 18.00, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a a SuperLigii Naţionale 
CEC Bank Rugby, „U” Cluj o întâlneşte, pe teren propriu, pe RCM Timişoara, campioana 
en-titre a României şi ocupanta locului secund în clasament.

Pentru a doua oară conse-

cutiv, Clujul va fi  pentru 

câteva zile gazda uneia 

dintre  cele mai importan-

te competiții din fotbalul 

feminin.

Campioana României la 

fotbal feminin din sezonul 

2013-2014 și câștigătoarea Cu-

pei României, Olimpia Cluj, 

va organiza una din grupele 

de califi care pentru UEFA 

Women’s Champions League.

Competiția se va desfăşu-

ra pe durata a 7 zile, între 8 

și 14 august.

În urma tragerii la sorţi, care 

a avut loc în 26.06.2014 la Nyon, 

Olimpia Cluj va întâlni FC NSA 

Sofi a (BUL), Raheny United FC 

(IRL) si Hibernians FC (MLT), 

în cadrul Grupei a II-a.

Programul meciurilor: Sta-
dion Cluj Arena

 09/08/2014  - 15:00 - FC NSA 

Sofi a (BUL)- Hibernians FC (MLT)

 09/08/2014  - 18:30 - Olim-

pia Cluj Napoca (ROU)- Ra-

heny United FC (IRL)

 11/08/2014  - 15:00 - Ra-

heny United FC (IRL)- FC NSA 

Sofi a (BUL)11/08/2014  - 18:30 

- Olimpia Cluj Napoca (ROU)- 

Hibernians FC (MLT)

 14/08/2014  - 18:00 - FC 

NSA Sofi a (BUL)- Olimpia Cluj 

Napoca (ROU)

 14/08/2014 18:00 - Hiberni-

ans FC (MLT)- Raheny United 

FC (IRL) – Stadion Clujana.

UEFA Women’s Champions League, la Cluj
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Fanii lui „U” mai 
pot licita pentru 
tricourile favoriţilor
Tricourile purtate de „stu-
denţi” la partida cu Petrolul 
Ploiești disputată la Cluj și în-
cheiată cu scorul de 1-0 pen-
tru gazde, în prima etapa a 
sezonului 2014-2015, care au 
fost scoase la licitaţie, se pot 
achiziţiona până joi, 31 iulie. 
Licitaţia se desfășoară pe pa-
gina oficială de Facebook a 
Universităţii. Preţul de pornire 
al tricourilor este de 200 
RON, iar printre acestea se 
găsește și tricoul lui Valentin 
Lemnaru, plecat la Steaua.

Pe scurt

SPORT
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Staff-ul fostei campioane 

a României e încrezător 

în propriile puteri şi 

sigur că „feroviarii” vor 

înscrie cel puţin odată în 

Belarus, mai ales după 

meciul câştigat duminică 

în faţa Ceahlăului, cu 

scorul de 4-0.

Iuliu Mureşan, preşedin-

tele ardelenilor, îşi pune 

speranţa în vârfurile echi-

pei din Gruia. „Atacanţii 

noştri au dat goluri, au fost 

în formă la ultimul meci. 

Să sperăm că ne menţinem 

aşa şi că nu vom lua gol. 

Noi putem marca prin ori-

cine. Tade, Guima, chiar și 

pe Ivanovski l-am văzut la 

antrenamente și cred că ar 

fi în stare să ne ajute”, a 

declarat Mureșan.

Vasile Miriuță a părut mai 

optimist. „Au 2-3 jucători 

buni pe faza de atac, iuți, 

dar și eu am jucători foarte 

buni, mai ales pe linia de 

fund. Sunt sigur că vor juca 

foarte bine și că adversarii 

nu ne vor pune probleme. 

Dar cel mai important e să 

marcăm”, a recunoscut an-

trenorul formației clujene.

Formația de start proba-

bilă pe care Miriuță se va ba-

za este aceeași ca și în ulti-

mele două meciuri disputa-

te, cu Ceahlăul în Liga I și 

Jagodina, în turul II prelimi-

nar: Felgueiras – Susic, La-

rie, Rada, Camora – Muni-

ru, Monroy – Deac, Negruț, 

Fl.Costea – Tade.

Partida din Belarus va fi  

arbitrată de o brigadă din 

Suedia, avându-l la centru 

pe Martin Hansson. Acesta 

va fi  ajutat la tușe de asistenții 

Magnus Sjoblom și Joakim 

Flink, iar arbitru de rezervă 

va fi  Glenn Nyberg.

Califi carea în Grupele Eu-

ropa League este principalul 

obiectiv pentru formația 

vișinie, dat fi ind faptul că 

cele 3 milioane de euro ca-

re ar reveni de pe urma par-

ticipării în grupele competiției 

ar reuși să acopere o parte 

din datoriile grupării. 

Dacă reușește să treacă 

de formația din capitala Be-

larusului, CFR va intra în-

tr-o perioadă de foc, ur-

mând să dispute 9 meciuri 

în decurs de 30 de zile, 

printre acestea numărân-

du-se și derby-ul cu Stea-

ua, care se va disputa în 

Gruia, și cel cu Petrolul, 

de pe „Ilie Oană”.

Meciul dintre Dinamo 

Minsk și CFR Cluj se va dis-

puta astăzi, începând cu 

ora 20:00. 

Dinamo – CFR, pentru Europa!
Gruparea clujeană a plecat spre Belarus cu gândul de a nu primi gol.

Biletele pentru partida 

dintre Universitatea Cluj şi 

Dinamo, contând pentru 

cea de-a doua etapă din 

Liga I, se vor pune în vân-

zare joi, 31 iulie, începând 

cu ora 12.00 la casele de 

bilete de la Cluj Arena.

Primul meci de pe teren 

propriu al Universităţii Cluj 

din acest sezon al Ligii I se 

va disputa luni, 4 august, de 

la ora 21:00, în compania ce-

lor de la Dinamo Bucureşti. 

Un tichet la confruntarea de 

luni seară dintre cele două 

combatante valorează între 10 

şi 100 de lei, în funcţie de lo-

cul ales pe stadion.

Începând cu acest sezon, 

elevii, studenţii şi pensiona-

rii benefi ciază de 50 % redu-

cere la tribunele I şi II, în sec-

toarele special amenajate: 2A2, 

respectiv 2S1. Reducerea es-

te valabilă exclusiv pe baza 

carnetului de elev/student, vi-

zat la zi, respectiv pe baza 

cuponului de pensie. Totoda-

tă, copiii sub 7 ani vor bene-

fi cia de acces gratuit în sec-

torul 2M2, de la tribuna a II-a, 

însoţiţi de un adult. În baza 

unui act doveditor, copiii vor 

primi un bilet cu valoare ze-

ro de la casa de bilete de la 

Cluj Arena. Biletele se vor vin-

de zilnic, în intervalul orar 

12:00-20:00, 

cu excepţia 

zilei de luni, 

când programul va începe la 

ora 10:00.

Suporterii care vor să par-

ticipe la meciul Universita-

tea Cluj – Dinamo pot cum-

păra bilete la următoarele 

preţuri: Peluza I – 10 lei, Tri-

buna a II-a: 20 de lei, Tribu-

na I: 30 de lei, Zona VIP, etaj 

4 – 50 de lei, Zona VIP, etaj 

3 – 60 de lei, Zona VIP, etaj 

2 – 100 de lei.

În sezonul precedent, Di-

namo s-a impus în ambele 

confruntări directe cu Univer-

sitatea Cluj. În partida tur dis-

putată la Bucureşti, gazdele 

s-au impus cu 6-0, iar în re-

tur clujenii au pierdut cu 0-1.

(Articol scris de Radu Bără-
ian, student la Jurnalism, 
FSPAC-UBB, anul II)

Cât costă un bilet la confruntarea 
dintre „U” Cluj şi Dinamo Bucureşti

Vasile Miriuţă este optimist în legătură cu meciul


