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ECONOMIE

De la Cluj la Bucureşti, 
în mai puţin de o oră?
O studentă de la UTCN propune o idee revo-
luţionară în România, care ar sparge bariere-
le temporale şi spaţiale din ţară.  Pagina 5

EDUCAŢIE

S-a pus lacătul la Colegiul 
„George Coşbuc”
Aproape 100 de şcoli din Cluj funcţionea-
ză urmând scenariul „galben”. Cazurile de 
COVID-19 trimit elevii acasă.  Pagina 6
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

SĂNĂTATE ECONOMIE

Contrazicere marca Florin Cîţu. 
Bugetul cade în cârca Guvernului următor.

Institutul Clinic de Urologie 
şi Transplant Renal (ICUTR) 
Cluj-Napoca a realizat, în pre-
mieră, de la mamă la fi u, o pre-
levare de rinichi pentru trans-
plant prin laparoscopia tridi-
mensională de înaltă rezoluţie.

„Premieră la ICUTR Cluj! În 
premieră la ICUTR Cluj a fost re-
alizată o prelevare de rinichi pen-
tru transplant folosind laparo-
scopia tridimensională de înaltă 
rezoluţie. Laparoscopul Olym-
pus Visera Elite, achiziţionat cu 
sprijinul Ministerului Sănătăţii 
în cursul acestui an, asigură a-
tât o rezoluţie 4k de înaltă fi de-

litate, cât şi posibilitatea vederii 
tridimensionale. Prin aceste ca-
racteristici, detaliile anatomice 
sunt mult amplifi cate, crescând 
precizia operatorie”, se arată 
într-o informare a ICUTR.

Potrivit sursei citate, prele-
varea a fost realizată de o echi-
pă de medici condusă de dr. 
Florin Elec, iar operaţia de 
transplant a fost realizată de 
echipa de medici condusă de 
dr. Silviu Moga. „Atât operaţia 
de prelevare, cât şi de trans-
plantare de la mamă la fi u au 
fost o reuşită”, se mai arată în 
informarea ICUTR.

Bugetul pentru 2021 trebuie 
aprobat de Guvernul următor, 
dar în acest moment Ministerul 
Finanțelor Publice (MFP) a în-
ceput o analiză a cheltuielilor 
pe ordonatori de credit pentru 
a vedea exact care este execu-
ţia, a declarat miercuri minis-
trul Florin Cîţu, întrebat dacă 
va creşte sau va îngheţa salari-
ile bugetarilor în bugetul viitor.

„Vă vom prezenta bugetul 
pentru anul viitor la momentul 
oportun. Ştiţi foarte bine că bu-
getul trebuie aprobat de Guver-
nul următor. Totuşi, în acest mo-
ment am început o analiză a 
cheltuielilor pe ordonatori de cre-
dit să vedem exact care este exe-
cuţia. Bineînţeles totul va fi  pre-
zentat de guvernul care va fi  du-
pă alegerile din 6 decembrie. Ştiţi 
foarte bine că asta este legisla-
ţia în vigoare”, a spus Florin 
Cîţu, într-o conferinţă de presă.

De asemenea, el a menţionat 
că bugetele sunt „construite pe 

legislaţia în vigoare”. Întrebat 
dacă va mai exista o nouă rec-
tifi care bugetară, ministrul a 
afi rmat că va mai exista. „Mă 
uit în fi ecare lună la execuţia 
bugetară şi aşa cum arată lucru-
rile acum va mai fi  nevoi de rec-
tifi care bugetară până la fi nalul 
anului”, a precizat Florin Cîţu. 
Interesant este că, în luna au-
gust, el declara că ar prefera să 
vină cât mai curând cu un bu-
get pentru anul viitor şi să nu 
mai aştepte luna decembrie.

„Am pregătit pentru tot anul 
acesta fi nanţarea. Ştim exact pe 
fi ecare capitol de buget. Eu 
vreau să nu mai aşteptăm sfâr-
şitul anului, vreau să venim cu 
un buget să-l prezentăm cât mai 
repede pentru anul viitor. (...) 
Aş prefera să venim cu un bu-
get pentru anul viitor cât mai 
curând să nu aşteptăm iarăşi de-
cembrie, să ne grăbim”, a spus, 
în 19 august, ministrul Finanţe-
lor, la Digi24.

Situația epidemiei 
de coronavirus

127.572 de persoane infectate 
la nivel național

2.419.691 de teste prelucrate
550 pacienți la Terapie Intensivă

2.427 cazuri confi rmate la Cluj

102.476 vindecați

4.825 decese
*până la închiderea ediției

Când va scădea prețul piperat la salubritate?
După deschiderea Centrului de Deșeuri, Consiliul Județean promite scăderea tarifelor. Pagina 3

Cluj: Tehnică în premieră în transplantul 
de rinichi, de la mamă la fiu

Comoditatea avariilor!
Străzile din zona școlilor sunt „paralizate”

Străzile din Cluj-Napoca sunt blocate de părinții care vin după copii la școlile din zona 
centrală și așteaptă adesea cu mașinile lăsate pe avarii. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Preşedintele Partidului 

Naţional Liberal (PNL), 

premierul Ludovic Orban, 

a anunţat, miercuri, că 

fi lialelor liberale „le este 

interzis” să încheie alianţe 

sau înţelegeri cu Partidul 

Social Democrat (PSD).

Recomandarea preşedin-

telui PNL este ca organiza-

ţiile liberale să colaboreze 

doar cu Partidul Mişcarea 

Populară (PMP), Alianţa 

USR-PLUS, respective Uni-

unea Democrată Maghiară 

din România (UDMR).

„Am stabilit politica de 

alianţe foarte clară. Prima 

decizie este că interzicem tu-

turor organizaţiilor locale să 

facă vreo înţelegere sau vreo 

alianţă cu PSD. Partidele afi -

ne cu care suntem în cola-

borare de patru ani de zile 

cu care am recomandat fi li-

alelor să facă alianţe sunt 

PMP şi USR-PLUS. De ase-

menea, în judeţele cu popu-

laţie maghiară, acolo unde 

se pot găsi puncte comune 

şi programe comune, de a-

semenea, am permis realiza-

rea de înţelegeri şi alianţe cu 

reprezentanţii UDMR din ad-

ministraţia locală”, a decla-

rat Orban, după şedinţa Bi-

roului Politic Naţional al PNL.

Ludovic Orban permite 
o singură excepţie

El a afirmat că o singură 

excepţie va fi posibilă şi a-

ceasta vizează o alianţă cu 

Partidul Ecologist Român 

(PER), în judeţul Dolj, însă 

a subliniat că acest lucru 

depinde doar de orientarea 

acestei filiale.

„Din ceea ce ştiu eu, exis-

tă o înţelegere la nivel naţio-

nal între PSD şi celelalte două 

PSD-uri mai mici în care ei au 

zis că se unesc peste tot unde 

sunt împreună. Singura excep-

ţie care mai este, PER, care a 

intrat în Dolj, dar depinde de 

orientarea fi lialei PER, că, de 

exemplu, fi liala PER din Vâl-

cea a jucat cu PSD. PSD nu 

şi-a pus candidat la primărie 

şi PER nu şi-a pus candidat la 

preşedinţia Consiliului Jude-

ţean şi a sprijinit candidatul 

PSD. Acolo nici vorbă de vreo 

înţelegere cu PER în Vâlcea”, 

a mai spus Orban.

Ludovic Orban interzice alianţele între PNL şi PSD

Curtea Constituţională 

a României a admis, 

miercuri, obiecţia 

de neconstituţionalitate 

formulată de Guvern 

şi a constatat că este 

neconstituţională Legea 

pentru organizarea 

şi funcţionarea Direcţiei 

de Investigare a 

Infracţiunilor de Mediu, 

precum şi pentru modifi -

carea şi completarea unor 

acte normative.

În data de 15 iulie, Guver-

nul a decis să atace la Curtea 

Constituţională a României 

(CCR) proiectul de lege iniţi-

at de Uniunea Salvaţi Româ-

nia (USR) privind înfi inţarea 

unei unităţi de parchet speci-

alizată în investigarea infrac-

ţiunilor precum tărierile ile-

gale de lemn, nerespectarea 

normelor antipoluare şi uci-

derea unor specii protejate.

„Legea nu arată cum trebu-

ie, legea are multe probleme. 

Se suprapune pe competenţe 

cu DNA, se suprapune pe com-

petenţe cu DIICOT”, a preci-

zat la momentul dezbaterilor 

senatorul PNL Daniel Fene-

chiu. Anterior, legea iniţiată 

de USR fusese adoptată de Par-

lament, fi ind votată de toate 

formaţiunile, cu exepţia UDMR. 

USR a criticat decizia Guver-

nului de a ataca legea la CCR, 

decizie despre care spune că 

încurajează hoţii de lemn.

La acea vreme, senatorul 

USR Allen Coliban, proaspăt 

ales la cârma Primăriei Bra-

şov, a precizat că „este inad-

misibil jocul dublu pe care îl 

face PNL”. „ În Parlament, 

PNL s-a abţinut la vot în Ca-

mera Deputaţilor şi, ulterior, 

a votat pentru lege la Senat, 

pentru ca apoi Guvernul să 

atace legea la CCR”, a scris 

Allen Coliban.

El s-a întrebat dacă „atât 

de puternice sunt legături-

le între mafia lemnului şi 

PNL?”. Coliban i-a cerut pre-

mierului Ludovic Orban să 

explice public de ce a con-

testat la CCR DNA-ul Pădu-

rilor. „PNL este apărătorul 

hoţilor de lemne?”, s-a în-

trebat Coliban, în încheie-

rea unei postări pe reţeaua 

de socializare.

DNA-ul Pădurilor, respins 
de Curtea Constituţională

Deşi în data de 16 iunie, 

Senatul a votat, decizional, 

proiectul de lege care preve-

dea înfi inţarea Direcţiei de In-

vestigare a Infracţiunilor de 

Mediu – DIIM (DNA-ul Pădu-

rilor), Curtea Constituţională 

a României a admis, miercuri, 

obiecţia de neconstituţionali-

tate formulată de Guvern.

„A admis obiecţia de ne-

constituţionalitate formula-

tă de Guvernul României şi 

a constatat că este necon-

stituţională Legea pentru or-

ganizarea şi funcţionarea Di-

recţiei de Investigare a In-

fracţiunilor de Mediu, pre-

cum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative”, se arată într-un 

comunicat al CCR.

„Mafi a Pădurilor să nu se 

bucure: DNA-ul Pădurilor se 

va înfi inţa! Şi vă rog să nu 

uitaţi cine pune beţe în roa-

te şi-i păsuieşte pe cei care 

fură pădurea!”, a declarat, 

după decizia CCR, senatorul 

USR de Cluj Mihai Goţiu, unul 

dintre susţinătorii proiectu-

lui. El a spus că aşteaptă mo-

tivarea deciziei CCR, pentru 

a vedea dacă a fost admisă 

obiecţia de constituţionalita-

te pe ansamblul legii sau doar 

pe unele articole.

„În funcţie de motivare, 

fie vom reveni cu o lege no-

uă care să răspundă obiec-

ţiilor, fie, dacă e vorba doar 

de unele articole, le vom 

discuta când legea revine în 

Parlament (comunicatul de 

presă al CCR nu are menţi-

unea că legea ar fi fost res-

pinsă în ansamblul ei). Vă 

asigur că, în ciuda opoziţi-

ei domnului Orban, Româ-

nia va ajunge să aibă pro-

curori specializaţi pe infrac-

ţiunile de mediu”, a com-

pletat Mihai Goţiu.

DNA-ul Pădurilor, „tăiat” de CCR!
Legea privind înființarea „DNA-ului Pădurilor” a fost declarată 
neconstituțională de Curtea Constituțională a României 

Guvernul a decis să atace la CCR proiectul de lege „DNA-ul Pădurilor”, iniţiat de USR

MIHAI GOȚIU | 
senator USR de Cluj

„Dezastre precum cele 
pe care le-am 
documentat recent, 
în pădurile gestionate 
de ocoale silvice 
private controlate 
de lideri PNL, nu se 
vor repeta. Și sper că 
și voi o să-l interogați 
pe domnul Orban 
cu privire la 
demersurile lui care 
favorizează Mafi a 
Pădurilor (sesizarea 
la CCR a fost făcută 
de Guvern)”.
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Surprize în Consiliul 

Judeţean Cluj după alege-

rile locale din 27 septem-

brie: PSD pierde 7 manda-

te, UDMR pierde două, iar 

Alianţa USR-PLUS şi PMP 

trimit, în premieră, repre-

zentanţi în forul adminis-

trativ judeţean.

În urma alegerilor de du-

minică, Partidul Naţional Li-

beral (PNL) a obţinut 19 man-

date în forul administrativ 

judeţean, la care se adaugă 

cel al preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean (CJ) Cluj rea-

les, Alin Tişe, dat fi ind că şi 

acesta are drept de vot. Ast-

fel, în următorii patru ani, 

PNL va avea 20 de consili-

eri judeţeni, mai mulţi cu 

doi decât obţinuseră la ale-

gerile din 2016.

Conform listei candidaţilor 

PNL la CJ Cluj, aceştia sunt: 

Alin Tişe, Marius Mînzat (ac-

tualul şi cel mai probabil vii-

torul vicepreşedinte), Călin 

Tuluc, Cristian Haiduc, Hadri-

an Arion, Marinela Marc, Lu-

cian Cordiş, Iuliu Sămărtean, 

Gheorghe Călăţan, Maria For-

na, Angela Marchiş, Anca Ho-

dorogea, Cristian Ciuta, Du-

mitru Drăghici, Violeta Mure-

şan, Alin Popovici, Molhem 

Bashar, Ionuţ Rusu, Marius 

Balaj, Traian Abrudean.

PSD pierde 7 mandate, 
UDMR pierde 2

Partidul Social Democrat 

(PSD) este marele perdant al 

alegerilor locale, în ceea ce pri-

veşte Consiliul Judeţean. Da-

că în urmă cu patru ani, PSD 

trimitea în forul administrativ 

judeţean 12 consilieri, după 

alegerile de duminică, parti-

dul a pierdut şapte mandate! 

Astfel, cei cinci consilieri ju-

deţeni PSD vor fi  Alexandru 

Cordoş, Valentin Cuibus, Lau-

ra Elena Chiorean, Vasile Să-

lătioan, Horia Chirteş. Fostul 

inspector şcolar general, Va-

lentin Cuibus, ales şi în Con-

siliul Local, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj că îşi va con-

tinua mandatul din CJ Cluj.

Uniunea Democrată Maghia-

ră din România (UDMR) a pier-

dut la rândul său două manda-

te, ajungând de la şapte consi-

lieri judeţeni la cinci consilieri: 

Vákár István, Balla Francisc, 

Antal Géza, Rés Éva, Lörinczi 

Zoltán-László. Cel mai proba-

bil, PNL va păstra parteneria-

tul cu UDMR pentru formarea 

unei majorităţi califi cate (25 de 

voturi), necesară pentru adop-

tarea proiectelor de Hotărâre 

care vizează proiecte privind 

domeniul public.

Alianţa USR-PLUS şi PMP, 
în premieră în CJ Cluj

Cinci consilieri judeţeni 

va trimite şi Alianţa 

USR-PLUS în forul judeţean, 

la prima participare la ale-

gerile locale de la înfiinţa-

rea partidului. 

Toţi cei cinci aleşi sunt 

„oameni noi” în politică, fi-

ind vorba despre Cătălin Să-

lăgean, Ovidiu Nistor, Ade-

la Dehenes, Elena Muscă şi 

Ionuţ Florea.

O premieră o reprezintă 

şi prezenţa Partidului Mişca-

rea Populară (PMP) în struc-

tura Consiliului Judeţean Cluj 

în următorii patru ani. Cu 

un scor la limita pragului 

electoral de 5%, PMP va tri-

mite în forul administrativ 

judeţean doi consilieri. Con-

form listei candidaţilor PMP, 

aceştia sunt Augustin Criste 

şi Avram Fiţiu.

Cine intră în Consiliul Județean Cluj? 
PSD și UDMR, marii perdanți.

Lucrările de asfaltare 

pe lotul I al Drumului 

Bistriţei au fost fi nalizate. 

Lucrările de reabilitare 

sunt fi nanţate 

din fonduri europene.

Potrivit forului adminis-

trativ judeţean, au fost fi na-

lizate lucrările de asfaltare 

pe lotul I al Drumului Bis-

triţei – sectorul de drum DJ 

109 Răscruci – Borşa – Vul-

tureni, De precizat, că lucră-

rile sunt fi nanţate din fon-

duri europene.

„Îmbucurător e faptul că, 

în acest context, există toate 

premisele ca fi nalizarea inte-

grală a investiţiei pe lotul I 

al Drumului Bistriţei să aibă 

loc cu mult înainte de terme-

nul stabilit prin contract, re-

spectiv luna martie a anului 

2021. E o investiţie de mare 

anvergură şi complexitate pe 

care am realizat-o cu bani eu-

ropeni şi care va crea noi pre-

mise de dezvoltare a întregii 

zone”, a declarat Alin Tişe, 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj.

Lucrările de modernizare 

derulate pe lotul 1 vizează 

sectorul de la legătura cu dru-

mul naţional DN1C (Răscruci), 

până la intersecţia cu drumul 

judeţean 109A (Vultureni). 

Acestea au constat într-o se-

rie de lucrări complexe, în pro-

funzimea drumului, de la fun-

daţie până la aşternerea celor 

două straturi de asfalt, respec-

tiv binder şi strat de uzură.

Pentru completa fi nalizare 

a investiţiei urmează să mai 

fi e realizate o serie de şanţuri 

betonate în intravilanul loca-

lităţilor Răscruci, Borşa şi Vul-

tureni precum şi lucrări de 

marcaje şi semnalizare rutie-

ră. Lucrările sunt realizate de 

SC Diferit SRL.

Lotul 1 al Drumului 
Bistriţei a fost asfaltat

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarii din mai multe 

localităţi clujene se plâng 

că, în ciuda deschiderii 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(CMID), tarifele practica-

te de operatorii de salu-

britate sunt enorme. 

În unele cazuri, preţurile 

ajung până la 700 

de lei+TVA/tonă!

În ciuda începerii depo-

zitării gunoaielor în celula 

1 a CMID, primarii din mai 

multe localităţi din judeţul 

Cluj se plâng că tariful la 

gunoi se menţine în conti-

nuare ridicat. Operatorii 

practică tarife exorbitante, 

care ajung de la 400 de 

lei+TVA pentru tona de de-

şeuri până la 700 de 

lei+TVA/tonă.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj, Alin Ti-

şe, a explicat că această si-

tuaţie se menţine şi după 

deschiderea CMID deoarece 

deocamdată nu a fost fina-

lizată licitaţia pentru colec-

tarea şi transportul deşeuri-

lor în judeţul Cluj, iar ope-

ratorii actuali profită de si-

tuaţie, crescându-şi tarifele. 

Tişe garantează că, odată ce 

contractul va fi atribuit, ta-

rifele vor scădea la 5 lei/

persoană/lună în mediul ru-

ral şi 10 lei/persoană/lună 

în mediul urban.

„Vă pot asigura că este o 

chestiune de provizorat în 

prezent, pentru că încă nu 

s-a finalizat licitaţia pentru 

operator, cei care vor ridica 

şi RADP încă nu şi-au con-

turat preţul în funcţie de ne-

voile din judeţ. Ce vă pot 

garanta este că după ce se 

va finaliza licitaţia şi lucru-

rile vor intra în normal, prin 

licitaţia pe care o avem, am 

limitat preţul maximal pen-

tru cetăţeni, în mediul ru-

ral la maxim 5 lei/persoa-

nă/lună, iar în mediul ur-

ban de maxim 10 lei/persoa-

nă/lună. Deocamdată, atâ-

ta timp cât primăriile sunt 

în contracte cu firmele care 

nu vor mai ridica, evident 

că au acele preţuri pe care 

le-au discutat şi firmele re-

spective au tot interesul să 

ţină preţul sus”, a declarat 

Alin Tişe, în şedinţa de con-

siliu de ieri.

Contractele vor fi  
încheiate direct între 
operator şi cetăţeni

Dacă în prezent, opera-

torii de salubritate au con-

tracte încheiate cu primă-

riile din judeţ, după desem-

narea noilor operatori, aceş-

tia vor încheia contracte di-

rect cu cetăţenii. Primării-

le unităţilor administra-

tiv-teritoriale (UAT)-urilor 

vor fi însă nevoite să apro-

be Hotărâri de Consiliu Lo-

cal prin care să oblige ce-

tăţenii să încheie un astfel 

de contract, pentru ridica-

rea deşeurilor.

„Din momentul în care 

vom termina adjudecările 

şi vom avea noi operatori, 

ei vor încheia contracte di-

rect cu persoanele, nu cu 

primăria, şi preţurile care 

vor fi sunt cele de care am 

vorbit, maxim 5 lei la ţa-

ră şi 10 lei la oraş. RADP 

va trebui să îşi adapteze 

acest preţ, în funcţie de 

posibilitatea de plată a ope-

ratorului care va aduce gu-

noaiele în această celulă, 

respectiv prin deschiderea 

acestei linii de preselecta-

re, RADP va recupera o 

parte din tariful pe care îl 

practică acum şi îşi va per-

mite să practice, în raport 

cu noi operatori care ridi-

că gunoaiele, tarife mai 

mici, care să permită şi 

acelui operator să aibă pro-

fit. În acel moment, pri-

măriile vor ieşi din ecua-

ţie, pentru că cetăţeanul 

şi firma care ridică gunoa-

iele vor încheia contracte-

le. Primăria trebuie să dea 

Hotărâre prin care să îi 

oblige pe cetăţeni să aibă 

contracte pentru ridicarea 

gunoaielor”, a adăugat pre-

şedintele CJ Cluj.

A fost aprobat Planul 
Judeţean de Gestionare 
a Deşeurilor

Planul Judeţean de Gestio-

nare a Deşeurilor (PJGD), care 

stabileşte cum vor fi  gestionate 

deşeurile Clujului până în 2025, 

a fost aprobat de consilierii ju-

deţeni în şedinţa de miercuri. 

PJGD urmăreşte asigurarea în 

judeţul Cluj a unui management 

performant al deşeurilor, cu un 

impact cât mai redus asupra 

mediului şi a sănătăţii umane, 

cu un consum minim de resur-

se şi energie, prin aplicarea la 

nivel operaţional al ierarhiei de-

şeurilor implicând: prevenirea 

generării deşeurilor, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclarea, re-

cuperarea şi, ca ultimă opţiune 

preferabilă, eliminarea.

PJGD Cluj va acoperi peri-

oada 2020-2025, având ca an 

de referinţă 2017, ultimul an 

în care există la nivelul APM 

Cluj date statistice privind ges-

tionarea deşeurilor. Perioada 

acoperită de prognoza de ge-

nerare privind cantităţile de 

deşeuri ce trebuie gestionate, 

propusă de către prestator 

(EPMC Consulting SRL Cluj-Na-

poca) şi agreată de APM Cluj 

este 2018-2048, iar perioada 

de planifi care pentru care es-

te propus planul de acţiune es-

te perioada 2020-2025.

Gunoiul, „plătit” regește în județul Cluj!
Deși s-a deschis Centrul de Deșeuri, operatorii practică tarife imense. Tariful la gunoi ar urma să scadă 
la 5 lei/persoană în comune, respectiv la 10 lei/persoană în orașele din județul Cluj.

Deşi s-a deschis Centrul de Deşeuri, tarifele practicate de operatorii de salubritate au rămas enorme

TARIF

10
lei/persoană/lună 
ar urma să plătească 
cetățenii din Cluj-
Napoca la salubritate
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Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase 

din Cluj-Napoca a fost pre-

miat în cadrul competiţiei 

Romanian Healthcare 

Awards, anul 2020.

Unitatea sanitară, afl ată în 

subordinea Consiliului Jude-

ţean Cluj, s-a clasat între cei 

cinci fi nalişti ai categoriei „Spi-

talul Anului”. Astfel, spitalul 

a obţinut Diploma de Exce-

lenţă cu proiectul „Suplimen-

tarea paturilor de Terapie In-

tensivă pentru pacienţii cu 

COVID-19 forme critice”.

„Felicit întregul colectiv al 

Spitalului Clinic de Boli Infecţi-

oase pentru distincţia obţinută, 

o încununare a profesionalis-

mului şi a dăruirii de care dă 

dovadă în mod constant. Vom 

continua să investim în acest 

spital de elită şi în spitalele clu-

jene pentru ca serviciile oferite 

pacienţilor să fi e la standarde 

europene iar calitatea actului 

medical să fi e cât mai ridicată”, 

a declarat Alin Tişe, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj.

Din cu anul 2016, forul ad-

ministrativ judeţean a alocat 

20.983.000 de lei pentru achi-

ziţionarea echipamentelor şi 

aparaturilor medicale de ulti-

mă generaţie.

De precizat, că Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase, clinică suport 

pentru pacienţii cu COVID-19, 

este aproape plin de bolnavi in-

fectaţi noul coronavirus, iar per-

sonalul medico-sanitar, care se 

luptă din răsputeri pentru viaţa 

pacienţilor, este epuizat.

Cu ce aparatură medicală 
a fost dotat spitalul?

Printre aparatura medicală 

achiziţionată se numără echi-

pamentele ultraperformante 

de testare COVID-19, un mamo-

graf digital, un aparat RX pen-

tru fl uoroscopie şi radiologie 

digitală cu doi detectori, un 

computer, tomograf cu 64 de 

sliceuri, un aparat de fl owci-

tometrie, o ambulanţă de tip 

A2, ecografe, un turn de cis-

toscopie fl exibilă, microscoa-

pe optice, paturi de Terapie In-

tensivă, monitoare pentru ur-

mărirea funcţiilor vitale

De asemenea, au fost achi-

ziţionate o staţie de vacuum me-

dical, ventilatoare de Terapie In-

tensivă, un generator de ozon, 

o staţie de epurare, nebulizatoa-

re, precum şi o serie de lucrări 

de extindere, reabilitare, moder-

nizare şi amenajare şi de întoc-

mire a documentaţiilor, proiec-

telor şi autorizărilor necesare.

Romanian Healthcare Awards 

reprezintă prima competiţie ca-

re are juriu internaţional com-

pus din 27 de membri din 12 

ţări şi este dedicată medicilor, 

echipelor medicale şi spitalelor 

din România. Prin acest eveni-

ment se recunosc şi apreciază 

exemplele de bună practică din 

sfera medicală românească.

Clinica de Boli Infecțioase, premiată 
pentru efortul anti coronavirus
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, premiat în competiția 
Romanian Healthcare Awards 2020, în categoria „Spitalul Anului”

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca este instituţia medicală de bază în aceste vremuri 
pentru tratatea pacienţilor infectaţi cu coronavirus

Spray-ul nazal poate să 

reducă prezenţa coronavi-

rusului în corp cu aproa-

pe 100%. Iniţial dezvoltat 

pentru a combate gripa şi 

răcelile, dar şi pentru a 

întări sistemul imunitar, 

produsul se dovedeşte a fi  

efi cient şi în lupta împo-

triva COVID-19.

Spray-ul nazal poate să 

combata virusul pandemic 

într-un procentaj de 96%, re-

ducându-i prezenţa în corp, 

se arată într-un studiu clinic, 

conform smartradio.ro

Spray-ul produs de o compa-

nie australiană de biotehnologie, 

Ena Respiratory, denumit în pre-

zent „INNA-051”, a redus pre-

zenţa COVID-19 în corp a diho-

rilor care erau expuşi virusului.

Aceste rezultate creează 

mari speranţe, dar trebuie să 

fi e dovedite şi la om, studiul 

neffi nd încă validat de comu-

nitatea ştiinţifi că.

Spray nazal se foloseşte 
pentru a preveni COVID-19

În cazul în care testele vii-

toare dovedesc faptul că spray-ul 

nazal în cauza este efi cient şi 

la oameni, acesta ar putea fi  o 

alternativă la vaccinul împotri-

va COVID-19, sau un element 

adiţional al acestuia.

Totodată, cei care produc 

acest spray susţin că persoa-

nele cu risc ridicat, cele în 

vârstă sau personalul medical 

ar trebui să inhaleze o dată 

sau de două ori pe săptămâ-

nă, pentru a preveni infecta-

rea cu noul coronavirus.

Ena Respiratory se arată 

pregătită să încerce studiile 

pe oameni în termen de pa-

tru luni de zile. Compania a 

strâns aproximativ 7 milioa-

ne de euro pentru a-şi conti-

nua activitatea, lucru care s-a 

întâmplat în aşteptarea auto-

rizaţiilor necesare şi a studii-

lor de toxicitate.

Spray-ul nazal 
alungă COVID-19?
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Banca Transilvania lansea-

ză în aplicaţia NEO o facili-

tate de multi-banking, NEO 

Control, prin care clienţii 

pot consulta detalii despre 

conturile personale deschi-

se la fi ntech-uri sau bănci 

cu activitate în România, 

cum ar fi  Revolut, ING, 

BCR şi Unicredit.

BT foloseşte oportunităţile 

date de Open Banking care, 

prin integrarea de actori noi 

în propriul ecosistem IT, per-

mite lansarea de produse şi 

servicii noi. Prin NEO Con-

trol, Banca Transilvania mar-

chează o premieră în Româ-

nia, fi ind un serviciu de mul-

ti-banking, bazat pe interco-

nectare prin folosirea platfor-

mei de Open Banking BT.

„Oamenii au nevoie de ser-

vicii rapide, personalizate, ac-

cesibile, mai puţin formale şi 

mai ieftine, iar facilitatea NEO 

Control este unul dintre aces-

tea. Open Banking a deschis 

calea spre un nou mod de a 

face banking, bazat pe inter-

conectare şi acest lucru ni se 

potriveşte foarte bine: din 2018, 

de când avem platforma, ne 

place să experimentăm, să fi m 

pionieri. Colaborăm cu fi nte-

ch-uri şi combinăm agilitatea 

lor cu know-how-ul şi baza 

mare de clienţi BT”, a decla-

rat Mariana Chindriş, Director 

Executiv – Chief Technology 

Offi cer, Banca Transilvania.

NEO este noua platformă 

de Mobile Banking şi Internet 

Banking a Băncii Transilva-

nia, în cadrul căreia lansează 

constant facilităţi. Prin opţiu-

nile oferite, este comparabilă 

cu aplicaţiile fi ntech şi este 

potrivită celor care sunt pasi-

onaţi de nou, early adopters.

Convenienţă 
prin NEO Control

• Clienţii pot adăuga în NEO 

conturile deschise la alte 

bănci sau fi ntech-uri cu ac-

tivitate în România. Primele 

care pot fi  integrate sunt BCR, 

ING, UniCredit şi Revolut, 

iar numărul lor va creşte în 

perioada următoare.

• Prin NEO Control, clienţii 

BT pot vedea informaţii des-

pre conturi şi tranzacţii.

• Facilitatea NEO Control a fost 

dezvoltată de Banca Transil-

vania împreună cu FINQware, 

fi ntech românesc care oferă 

soluţia de agregare a datelor.

Lansarea de miercuri vine 

după ce lunile trecute Banca 

Transilvania a anunţat alte do-

uă facilităţi, NEOcont pentru 

persoane fi zice şi NEOcont 

pentru antreprenori, prin ca-

re cei care doresc să lucreze 

cu Banca Transilvania pot des-

chide cont 100% online, fără 

niciun drum la bancă. Pentru 

cei care îşi doresc NEO, pri-

mul pas care trebuie făcut es-

te accesarea site-ului NEO/

secţiunea Vreau NEO.

Banca Transilvania a lansat NEO Control, o facilitate 
de multi-banking într-o singură aplicație

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cătălina Dragomir, stu-

dentă în anul III la 

Facultatea de Electronică 

din cadrul UTCN, propune 

o idee revoluţionară – 

Hyperloop România. 

Hyperloop, o tehnologie 

nouă, al cărei baze au fost 

puse în 2013, de către 

Elon Musk, pare o utopie 

la prima vedere, însă este 

un demers ambiţios al 

tinerilor pasionaţi de 

transport ecologic.

Cătălina a publicat o lu-

crare în care explică noul 

mijloc de transport, format 

din capsule ce călătoresc 

într-un mediu aproape vi-

dat. Practic, acest vid per-

mite atingerea unor viteze 

ameţitoare, de peste 1.000 

km/h, pentru că este eli-

minată frecarea cu aerul. 

Totodată, capsulele „călă-

toresc” în tuburi aflate la 

înălţime, susţinute de pi-

loni, însoţite de panouri 

solare care vor furniza ener-

gia necesară propulsiei cap-

sulelor şi pot transporta 28 

de pasageri, potrivit clubfe-

roviar.ro.

Având plecări din două 

în două minute, capsulele 

ar putea transporta dintr-o 

singură staţie, pe un singur 

sens, 840 de pasageri pe oră, 

care în decursul aceleiaşi 

ore ar putea ajunge la des-

tinaţie – oricare ar fi aceea, 

din ţară. De precizat că, du-

pă ideea iniţială a lui Musk, 

în întreaga lume au apărut 

mai multe start-up-uri care 

se ocupă cu dezvoltarea 

acestei tehnologii.

Clujenii investesc 
în Hyperloop Swisspod

Reamintim, că un fond de 

investiţii înfi inţat recent la Cluj 

investeşte în start-up-ul care l-a 

impresionat pe faimosul antre-

prenor, inginer şi fi lantrop Elon 

Musk, CEO Tesla. Something 

Big, înfi inţat sub conducerea 

lui Alex Rus, îşi începe activi-

tatea investind în compania el-

veţiană Hyperloop Swisspod. 

Swisspod Technologies este un 

start-up din Elveţia, care vrea 

să transforme transportul de 

tip Hyperloop în realitate.

Parteneriatul Swisspod cu 

fondul Something Big, care va 

asigura o rundă de fi nanţare 

a start-up-ului, vine la scurt 

timp după ce compania fon-

dată în Elveţia de Denis Tudor 

– român stabilit în Elveţia du-

pă terminarea facultăţii – şi 

Cyril Dénéréaz a anunţat că se 

alătură iniţiativei Comisiei Eu-

ropene de a accelera dezvol-

tarea unor sisteme sigure de 

tip Hyperloop în Europa.

În tot acest timp, condi-

ţiile de călătorie cu trenul în 

România sunt: viteze de 20-30 

km/oră, condiţii inumane 

(iarna, noaptea, variaţii în-

tre lumină şi întuneric, frig, 

zgomot puternic), lipsa cu-

răţeniei, dar şi personalul 

nepoliticos, scrie clubferovi-

ar.ro, care aminteşte că cel 

mai mare impact al unei teh-

nologii ca Hyperloop în Ro-

mânia ar fi  cel economic.

Care ar fi  avantajul 
economic pentru România?

Având avantajul major al 

ieşirii la Marea Neagră, Ro-

mânia ar putea deveni un ac-

tor important pe scena pieţei 

economice, creându-se o le-

gătură facilă între Portul Con-

stanţa şi frontiera vestică a 

ţării. Asftel, transportul ruti-

er şi feroviar greoi ar putea 

fi  înlocuite cu viteze de pes-

te 1.000 km/h, iar drumul 

dintr-un colţ în altul al ţării 

ar dura circa o oră, sporind 

astfel interesul investitorilor.

„Întreaga investiţie în infra-

structură ar putea fi  amortiza-

tă în doi ani numai din profi -

tul produs de transportul car-

go. Astfel, România ar reuşi să 

recupereze cele trei decenii în 

care a stagnat şi să atingă, da-

că nu chiar să depăşească stan-

dardele europene de transport. 

Din punct de vedere social, 

creşterea vitezei unei călătorii 

pe distanţe medii poate avea 

multe implicaţii”, aminteşte 

Cătălina Dragomir.

Ea menţionează că, mo-

mentan, o rută Bucureşti – 

Cluj-Napoca este parcursă în 

cel puţin nouă ore. În cazul 

în care acest interval ar fi  mic-

şorat la 30 de minute, piaţa 

muncii ar „exploda”, creân-

du-se o sumedenie de posibi-

lităţi pentru a pleca la mun-

că oriunde în ţară. De aseme-

nea, oamenii ar putea locui 

oriunde doresc, iar elevii din 

mediul rural vor avea şansa 

unei educaţii mai bune.

„Majoritatea angajaţilor fos-

tei companii CFR vor fi  schim-

baţi cu oameni tineri, capabili 

şi dornici de-a face parte din-

tr-o schimbare. De asemenea, 

Hyperloop România ar putea 

contribui la scăderea ratei şo-

majului din ţară şi la angaja-

rea persoanelor defavorizate 

sau a celor care benefi ciază de 

ajutor social. Rata de acciden-

te feroviare va deveni nulă, da-

torită faptului că Hyperloop 

presupune un sistem de cap-

sule ce călătoresc în tuburi 

complet izolate şi la înălţime”, 

spune Cătălina Dragomir.

Dintr-un colț al țării în altul într-o oră?
O studentă de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) vine cu o idee curajoasă pentru România. 
Hyperloop, tehnologia prezentată de Elon Musk, ar putea fi aplicată în România?

Emisiile Hyperloop vor fi  zero, iar românii vor scăpa de mirosul puternic ce ne loveşte de fi ecare dată când ne apropiem de gări

Timp de trei ani consecutiv – 2016, 
2017 și 2018 – Swisspod a câștigat 
locul 1 în cadrul competiţiei lansate 
de Elon Musk, fondatorul SpaceX, 
pentru dezvoltarea tehnologiei 
Hyperloop. Denis Tudor și echipa lui 
s-au întâlnit de mai multe ori cu Elon 

Musk și cu cei de la SpaceX pentru a 
testa capsula Swisspod.

Potrivit start-up.ro, Something Big este 
un nou fond de investiţii de capital de 
risc din Cluj-Napoca, care vizează 
start-up-uri inovatoare din România 
sau care sunt conduse de români. 

Membrii fondatori ai Something Big 
sunt Alex Rus, Daniel Tamaș, Ioana 
Pușcaș, Radu Constantea, Mihaela 
Mureșan și Ionuţ Dobra, investitori în 
ecosistemul local de start-up-uri și, tot-
odată, membri activi ai comunităţii an-
treprenoriale din România.

Something Big, un nou fond de investiţii din Cluj

CĂTĂLINA DRAGOMIR 
| studentă Facultatea 
de Informatică UTCN

 „Eu cred în România 
și în oamenii săi care 
nu se ascund în 
spatele clișeelor 
pentru a-și scuza lipsa 
de implicare și de 
voință. Cred că 
împreună putem face 
o diferența și că 
putem schimba ceva. 
Cred în tine și în noi. 
Cred în dramul de 
nebunie și de ambiție 
care se ascunde în 
ADN-ul fiecăruia 
dintre noi. Cred în 
Hyperloop România.“
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Dinamica scenariilor 

de funcţionare a unităţi-

lor de învăţământ este 

infl uenţată de evoluţia 

epidemiei de coronavirus, 

dar şi de resurse şi infra-

structură. Peste 90 de 

şcoli din judeţ participă 

la cursuri prin rotaţie.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean (IŞJ) Cluj a actualizat, 

miercuri, situaţia scenariilor 

unităţilor de învăţământ de 

la nivelul judeţului Cluj, în 

conformitate cu modifi cările 

recente din cauza numărului 

de cazuri pozitive de CO-

VID-19 depistate în mai mul-

te unităţi de învăţământ din 

judeţ şi din municipiu.

În peste 310 şcoli, 
elevii merg la ore

Potrivit IŞJ Cluj, până la 

închiderea ediţiei 318 şcoli 

funcţionează după scenariul 

1, adică participare zilnică, 

faţă în faţă, a tuturor preşco-

larilor şi elevilor în unităţile 

de învăţământ, cu respecta-

rea şi aplicarea tuturor nor-

melor de protecţie sanitară.

Alte 97 de şcoli funcţionea-

ză după scenariul 2, care pre-

supune participarea zilnică a 

tuturor preşcolarilor şi elevilor 

din învăţământul primar, a ele-

vilor din clasele a VIII-a şi a 

XII-a, cu respectarea şi aplica-

rea tuturor normelor de protec-

ţie, respectiv revenirea prin ro-

taţie – una sau două săptămâni 

– a elevilor din celelalte clase 

de gimnaziu şi liceu.

În scenariul 3, adică par-

ticiparea tuturor preşcolari-

lor şi a elevilor exclusiv la 

activităţi online, se afl ă 8 u-

nităţi de învăţământ.

Consiliile de administraţie 
stabilesc scenariul

Consiliile de administraţie 

de la nivelul fi ecărei unităţi 

de învăţământ preuniversitar 

adoptă propunerile de scena-

rii şi, implicit, schimbarea 

acestora, în funcţie de anali-

za situaţiei epidemiologice 

efectuate de către Direcţia de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj, 

de infrastructura şi de resur-

sele existente în fi ecare uni-

tate de învăţământ.

Reamintim că, potrivit Or-

dinului comun al ministrului 

Educaţiei şi Cercetării şi al mi-

nistrului Sănătăţii nr. 

5.487/1494/01.09.2020, crite-

riul epidemiologic în baza că-

ruia unităţile/instituţiile de în-

văţământ stabilesc unul din-

tre cele trei scenarii de funcţi-

onare este rata incidenţei cu-

mulate, respectiv numărul to-

tal de cazuri noi, din ultimele 

14 zile raportat la 1.000 de lo-

cuitori, a transmis IŞJ Cluj.

Evoluţia epidemiologică la 

nivelul judeţului va fi  evalua-

tă constant de autorităţi, iar 

modifi carea scenariilor de func-

ţionare a unităţilor de învăţă-

mânt, precum şi alte măsuri 

necesare pentru reducerea ris-

cului de îmbolnăvire în rândul 

comunităţii, vor fi  luate imedi-

at ce situaţia o va impune, a 

transmis Mircea Abrudean, pre-

fectul judeţului Cluj.

Foto: Colegiul Național „George 
Coșbuc” a trecut în scenariul 3

COVID-19 trimite acasă 
elevii din Cluj-Napoca
Colegiul „George Coşbuc” a trecut la scenariul „roşu”. 
Aproape 100 de şcoli funcţionează în varianta hibrid.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Cluj a 
aprobat, marţi seară, câteva modifi cări de scenarii privind 
funcţionarea unităţilor de învăţământ din judeţ, ca urmare 
a schimbării situaţiei epidemiologice, la propunerea IȘJ Cluj 
și cu avizul DSP Cluj.

Astfel, drept urmare a apariţiei a celui de al cincilea caz de 
elev pozitiv în trei clase diferite, s-a aplicat scenariul 3 de 
funcţionare în cazul Colegiului Naţional „George Coșbuc”, din 
Cluj-Napoca, începând de miercuri, 30 septembrie 2020.

Această unitate de învăţământ va rămâne închisă timp de 
14 zile de la aplicarea scenariului 3. Colegiul Naţional 
„George Coșbuc” nu este singura unitate ce își modifi că sce-
nariul de funcţionare al activităţilor didactice.

Pe lângă Liceul „George Coșbuc”, primul din Cluj-Napoca ca-
re a trecut la scenariul „roșu”, alte două unităţi au trecut, 
ieri, în scenariul 2 de funcţionare – Grădiniţa cu program 
prelungit „Micul Prinţ” din Cluj-Napoca, respectiv Școala 
Gimnazială „Lia Manoliu” din Cornești.

Colegiul Național „George Coșbuc” 
a trecut la scenariul „roșu”

CLASE

62
de clase de gimnaziu 
și liceu de la Colegiul 
Național „George 
Coșbuc“ vor face orele 
doar online
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Demararea proiectului cu titlul “Centrul Suport Orizont 2020-UBB” 
– CeSo2020-UBB – la Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în calitate de benefi ciar, a demarat implemen-
tarea proiectului cu titlul “Centrul Suport Orizont 2020-UBB (CeSo2020-UBB)”- cod SMIS 
2014+:108473, proiect cofi nanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – Cer-
cetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI), în sprijinul competitivităţii economice şi dezvol-
tării afacerilor, tip proiect: CENTRE SUPORT, Cod apel : POC-A1-A.1.1.3-H-2016 pentru Acţi-
unea 1.1.3. Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadrul ORIZONT 2020 al U-
niunii Europene şi alte programe CDI internaţionale.

Contractul de fi nanţare nr. 232/16.04.2020 a fost încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cer-
cetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 
2014-2020, şi Universitatea Babeş-Bolyai, în calitate de benefi ciar al fi nanţării, pentru o du-
rată de 39 luni, respectiv din data de 16.04.2020 până la data de 30.06.2023.

Valoarea totală a contractului de fi nanţare este de 2.976.318,42 lei, din care asistenţa fi -
nanciară nerambursabilă este de 2.970.368,42 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea implicării atât a Universităţii Babeş-Bolyai 
cât şi a altor actori interesaţi din mediul academic şi din mediul de afaceri în cercetare la nive-
lul Uniunii Europene, prin măsuri concrete de stimulare a participării la competiţii internaţio-
nale, în special în cadrul programelor de fi nanţare Orizont 2020 şi Orizont Europa.

Rezultate aşteptate: crearea unei echipe competitive de specialişti în domeniul scrierii şi 
implementării de proiecte în cadrul programelor de cercetare ale Uniunii Europene şi creşte-
rea capacităţii administrative a entităţilor implicate; crearea unei reţele naţionale şi a unei re-
ţele europene de colaborare în domeniul cercetării, în vederea întocmirii unor propuneri de 
proiecte de CDI ce vor fi  depuse la competiţiile fi nanţate prin programele Orizont 2020 şi Ori-
zont Europa; creşterea notorietăţii cercetării româneşti la nivel european prin stabilirea de 
contacte şi parteneriate în vederea lărgirii spectrului cercetării universitare; crearea unui cen-
tru suport care să ofere sprijin şi consiliere pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de 
CDI ce vor fi  depuse la competiţii fi nanţate prin programele de cercetare ale Uniunii Europe-
ne şi pentru implementarea acestora.

Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţi-
onal Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
Universitatea Babeş-Bolyai
Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, cod poştal 400084
Telefon: 0264/405.300, fax 0264/591.906, e-mail: cercetare@ubbcluj.ro

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis a pro-

mulgat, miercuri, legea 

care prevede extinderea 

categoriilor de persoane 

care beneficiază de 

reducerea vârstei stan-

dard de pensionare.

Este vorba despre redu-

cerea vârstei de pensionare 

cu 2 ani, fără penalizare, da-

că au locuit cel puţin 30 de 

ani în unele zone afectate 

de poluarea remanentă, pre-

cum şi pe o rază de 8 km în 

jurul acestora. Legea are ca 

obiect de reglementare mo-

dificarea articolului 65, ali-

neatul 5 din Legea nr. 

236/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice.

Vorbim despre localităţi-

le afectate din cauza extrac-

ţiei, preparării şi arderii căr-

bunelui sau a şisturilor bi-

tuminoase, a extracţiei şi 

preparării minereurilor de 

uraniu, a extracţiei şi pre-

lucrării minereurilor feroa-

se şi neferoase cu conţinut 

de praf sau de emisii de 

gaze cu efect de seră, de 

amoniac şi derivate, de cu-

pru, plumb, sulf, cadmiu, 

arseniu, zinc, mangan, flu-

or, clor, feldspat şi siliciu 

ori de radiaţii din minere-

uri radio-active, hidrogen 

sulfurat, crom trivalent, 

crom hexavalent, cianuri, 

de pulberi metalice şi/sau 

de cocs metalurgic, a pre-

lucrării ţiţeiului sulfuros, 

desulfurarea benzinei, a ţi-

ţeiului parafinos şi nepara-

finos, a distilării ţiţeiului în 

vederea producerii păcurii 

şi a uleiurilor.

Proiectul de lege, 
iniţiat de PSD-iştii clujeni

Localităţile prevăzute de 

lege din judeţul Cluj sunt Câm-

pia Turzii, Dej şi Turda. Rea-

mintim, că proiectul de lege 

a fost iniţiat în anul 2016 de 

deputatul PSD Cornel Itu şi 

fostul senator Alexandru Cor-

doş, preşedintele interimar al 

organizaţiei PSD Cluj, candi-

datul partidului la şefi a Con-

siliului Judeţean Cluj.

Zona Turda – Câmpia Turzii, 

dar şi zona Dejului au fost, pâ-

nă în 1989, puternic industriali-

zate, aici funcţionând fabrici de 

renume naţional, printre care şi 

Uzina Chimică Turda, Combina-

tul de Lianţi şi Material Refrac-

tar Turda, Electroceramica, fabri-

ca de carbură de siliciu, fabrica 

de sticlă Turda sau Combinatul 

Industria Sârmei Câmpia Turzii.

Localnicii din Dej, Turda şi Câmpia Turzii 
se pot pensiona mai devreme

Străzile din municipiul 

Cluj-Napoca sunt blocate 

din cauza părinţilor care 

vin după copii la şcolile 

din zona centrală, aştep-

tând cu maşina pe avarii.

Deşi programul iniţiat de 

municipalitate privind trans-

portul şcolarilor spre şi din-

spre şcoale se extinde, numă-

rul autobuzelor şcolare se do-

vedeşte a fi  insufi cient atunci 

când trafi cul este blocat de 

părinţii care merg după copii 

la şcoală, iar din lipsa locuri-

lor de parcare, maşinile stau 

pe avarii în mijlocul străzii.

Unii clujeni sunt de păre-

re că aceste aglomerări se da-

torează faptului că mulţi pă-

rinţi care locuiesc în cartiere-

le din capătul oraşului sau în 

Floreşti îşi aduc copiii la şco-

lile de renume din centru. Ast-

fel, rutele autobuzelor Com-

paniei de Transport Public 

(CTP) nu permit copiilor să 

ajungă la şcoală folosind o 

singură linie, iar aceştia sunt 

nevoiţi să schimbe două sau 

trei autobuze ca să poată ajun-

ge la şcoală. Din această ca-

uză, părinţii preferă să-i du-

că pe aceştia cu maşina, pen-

tru a se asigura elevii ajung 

la timp la cursuri.

A început şcoala,
se blochează trafi cul!

„Părinţii îşi aşteaptă odras-

lele în faţa şcolii şi maşinile 

îi aşteaptă peste tot. Şi se pa-

re că nici Walking Month sau 

autobuzele de elevi nu reu-

şesc să schimbe asta. Şi pe 

alocuri înţeleg perfect. Când 

stai în capăt de oraş, în noile 

cartiere prost conectate şi de-

servite de CTP, parcă n-ai fa-

ce 2 ore în bus dus-întors du-

pă ăla micu’, bunicii nu pot 

să-l ia sau, mai rău, nu mai 

sunt, bonă nici aşa, locuri de 

parcare nu găseşti în jurul şco-

lii, aşa că ne riscăm 30 de mi-

nute pe avarii peste tot”, a 

scris Andi Daiszler, pe pagi-

na sa de Facebook.

„Ca să mergi din Floreşti 

la un liceu din Cluj, pentru 

că cred că sunt foarte mul-

ţi părinţi care şi-au făcut 

flotante ca să-şi poată du-

ce copiii la şcolile din cen-

trul oraşului, deşi ei stau 

în cartiere mărginaşe, cum-

va ei vor trebui să foloseas-

că 2-3 autobuze ca să-şi du-

că copiii la şcoală şi înapoi 

acasă, atunci maşina câşti-

gă în cazul acesta”, a de-

clarat Andi Daiszler, pen-

tru Monitorul de Cluj.

El a anunţat că vineri va 

face un experiment prin care 

el, împreună cu un prieten, 

vor merge cu un autobuz, re-

spectiv cu o maşină, din Flo-

reşti până în centrul Clujului, 

la ora de vârf, pentru a vedea 

care dintre mijloacele de trans-

port este mai efi cient.

Străzile din preajma 
liceelor mari, „un coşmar”

Şi străzile din preajma Li-

ceului Teoretic „Avram Ian-

cu” şi a Liceului Teoretic „Ni-

colae Bălcescu” au fost de-

scrise ca „un fel de coşmar, 

şi pentru clujeni, şi pentru pri-

mar”, a scris jurnalistul clu-

jean Viorel Nistor, din cauza 

părinţilor care au mers să-şi 

ia copiii de la şcoală.

„O secvenţă de trafi c sur-

prinsă, azi (miercuri – n.r.), 

la ora 12:00, pe strada Oni-

sifor Ghibu, din Cluj-Napoca 

(în preajma Liceului „Avram 

Iancu”). Ceva pe care cluje-

nii abia încep să-l înţeleagă 

(ca să se enerveze sau să se 

obişnuiască). O stradă şi un 

perimetru (cel din spatele Pie-

ţei Mihai Viteazu) înăbuşit 

de blocuri şi construcţii noi 

de zece etaje, pe străzi îngus-

te şi fără spaţiu elementar de 

manevră şi defl uire”, a scris 

Viorel Nistor.

„O zonă care, anticipez, 

va deveni un fel de coşmar, 

şi pentru clujeni, şi pentru 

primar. S-a întâmplat ceva 

deosebit azi acolo? Nu, nimic 

deosebit, părinţii s-au dus 

să-şi ia copii de la şcoală. Iar 

la câteva sute de metri, mai 

este un mare liceu (printre 

cele mai mari din Cluj), Li-

ceul «Nicolae Bălcescu». Pe 

aici (şi pe acolo), circulă au-

tobuzele şcolare! Când, cum 

şi pe unde, cu ce efect?”, se 

întreabă Viorel Nistor.

Centrul Clujului, blocat pe avarii!
Părinţii clujeni „paralizează” centrul oraşului atunci când îşi ridică odraslele de la şcoală. 
Andi Daiszler: „Ne riscăm 30 de minute pe avarii peste tot!”

Clujenii blochează centrul Clujului când îşi recuperează copiii de la şcoală
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Nouă din zece pacienţi vin-

decaţi de COVID-19 au 

declarat că s-au confruntat 

cu efecte secundare pre-

cum oboseala, simptome 

psihologice, dar şi pierde-

rea mirosului şi a gustului, 

potrivit unui studiu preli-

minar realizat în Coreea de 

Sud, transmite Reuters.

Cercetarea vine în contex-

tul în care bilanţul decese-

lor la nivel global din cauza 

COVID-19 a trecut de 1 mi-

lion, un prag sumbru într-o 

pandemie care a devastat 

economia globală, a supra-

încărcat sistemele de sănă-

tate şi a schimbat stilul de 

viaţă al oamenilor.

În cadrul unui sondaj on-

line la care au participat 965 

de pacienţi vindecaţi de CO-

VID-19, 879 de persoane, 

echivalentul a 91,1%, au răs-

puns că au suferit cel puţin 

un efect advers în urma bo-

lii, a declarat în cadrul unei 

conferinţe de presă Kwon 

Jun-wook, un ofi cial în ca-

drul Agenţiei Coreene pen-

tru Prevenirea şi Controlul 

Bolilor (KDCA).

Oboseala a fost cel mai 

frecvent efect secundar, întâl-

nit la 26,2% dintre partici-

panţi, urmat de difi cultate în 

concentrare, manifestată la 

24,6%, a spus Kwon. Alte 

simptome au inclus efecte se-

cundare psihologice sau min-

tale, precum şi pierderea gus-

tului şi a mirosului.

Kim Shin-woo, profesor de 

medicină internă la Faculta-

tea de Medicină a Universi-

tăţii Naţionale Kyungpook 

din Daegu, a discutat cu 5.762 

de pacienţi vindecaţi din Co-

reea de Sud şi 16,7% dintre 

aceştia au participat la son-

daj, a spus Kwon. Deşi cer-

cetarea a fost realizată onli-

ne într-o primă etapă, Kim S-

hin-woo, cercetătorul princi-

pal, a precizat că va publica 

în curând studiul însoţit de 

o analiză detaliată.

9 din 10 pacienți vindecați 
de COVID-19 suferă 
de efecte secundare

O echipă de oameni de 

ştiinţă din Australia a 

identifi cat 48 noi variante 

genetice în funcţie de care 

o persoană este stângace 

sau dreptace, ori ambi-

dextră, în urma celui mai 

amplu studiu de acest tip, 

relatează agenţia Xinhua.

În pofi da acestei descope-

riri, cercetătorii au subliniat 

că factorii de mediu au o in-

fl uenţă mai mare în acest sens 

în comparaţie cu cei genetici. 

Studiul a analizat datele ge-

netice de la peste 1,7 milioa-

ne de persoane, identifi când 

41 de variante genetice asoci-

ate predispoziţiei de a fi  stân-

gaci şi şapte asociate tendin-

ţei de a fi  ambidextru.

Concluziile au reiterat, de 

asemenea, rolul relativ minor 

pe care îl joacă genetica în acest 

proces, a declarat unul dintre 

autorii principali ai cercetării, 

David Evans de la Diamantina 

Institute din cadrul Universită-

ţii Queensland. „Rezultatele 

analizelor noastre au sugerat 

că factorii genetici ar putea re-

prezenta doar un procent re-

dus din variaţia preferinţei în 

ceea ce priveşte mâna domi-

nantă, în timp ce factorii de 

mediu ar putea juca un rol mult 

mai important”, a indicat Evans.

„Acest procentaj a fost si-

milar în ceea ce priveşte ca-

pacitatea de a fi  ambidextru, 

ceea ce înseamnă că factori 

precum rănirea unei mâini 

sau antrenamentul prin prac-

ticarea unui anumit sport sau 

deprinderea unui instrument 

muzical ar avea un rol im-

portant în capacitatea unei 

persoane de a utiliza la fel 

de bine ambele mâini”, a ex-

plicat cercetătorul.

Procentul stângacilor, 
între 3-12%

Sarah Medland, coautoare 

a studiului şi director în ca-

drul QIMR Berghofer’s Psychi-

atric Genetics Group, a expli-

cat că motivele pentru care se 

doreşte înţelegerea factorilor 

care infl uenţează mâna domi-

nantă sunt mai complexe.

„Deşi există o fascinaţie de 

lungă durată cu privire la mo-

tivul pentru care unii oameni 

sunt stângaci, iar alţii dreptaci 

este, de asemenea, o chestiu-

ne importantă de studiat de-

oarece mâna dominantă poa-

te infl uenţa structura creieru-

lui şi modul în care funcţii di-

ferite sunt localizate în cre-

ier”, a explicat Medland.

Predispoziţia pentru utiliza-

rea cu precădere a uneia dintre 

mâini este observată încă din 

perioada intrauterină, potrivit 

cercetătorilor. Procentul persoa-

nelor stângace diferă de la o ţa-

ră la alta, fi ind situată între apro-

ximativ 3% şi 12%. În Austra-

lia, Marea Britanie şi Statele U-

nite, procentul persoanelor stân-

gace este de circa 10%.

Cum poate deveni omul 
stângaci sau dreptaci?

Modul în care creierul per-

cepe timpul nu are nicio 

legătură cu modul în care 

acesta este reprezentat con-

venţional, prin mecanisme 

cât mai exacte de ceasornic.

Timpul aşa cum este simţit 

şi trăit pare să zboare la un mo-

ment dat sau să rămână nemiş-

cat în anumite ocazii. Acest 

sentiment distorsionat al tim-

pului are drept una dintre ca-

uze „oboseala” celulelor cere-

brale, conform unui nou stu-

diu realizat în Japonia şi publi-

cat de revista JNeurosci, trans-

mite Live Science.

Atunci când creierul a fost 

expus la exact acelaşi interval 

de timp de prea multe ori, ne-

uronii devin suprastimulaţi şi 

transmit mai puţine impulsuri, 

conform studiului. Însă, modul 

în care percepem timpul este 

complicat, existând numeroşi 

alţi factori care pot contribui la 

explicaţia faptului că uneori ni 

se pare că timpul zboară, iar al-

teori că a rămas în loc.

Cum percepe creierul 
trecerea timpului?

Abia recent oamenii de şti-

inţă au început să înţeleagă mo-

dul în care creierul percepe tim-

pul. În 2015, cercetătorii au iden-

tifi cat prima dovadă a faptului 

că activitatea anumitor neuroni 

fl uctuează în funcţie de percep-

ţia noastră asupra timpului. În-

să, nu era clar dacă aceşti neu-

roni, afl aţi într-o mică regiune 

cerebrală denumită girusul su-

pramarginal (SMG), urmăresc 

în mod obiectiv trecerea timpu-

lui sau generează o experienţă 

subiectivă a timpului.

În noul studiu, cercetătorii 

au folosit „o iluzie a timpului” 

într-un experiment desfăşurat 

cu ajutorul a 18 voluntari. Par-

ticipanţii au fost testaţi la un a-

parat de rezonanţă magnetică 

funcţională (fRMN) care măsoa-

ră activitatea cerebrală prin de-

tectarea variaţiilor din fl uxul 

sanguin. Voluntarii au trecut 

printr-o perioadă de „adaptare” 

în care li s-a arătat un cerc gri 

pe un fundal negru pentru pe-

rioade de 250 de milisecunde 

sau de 750 de milisecunde, în 

30 de reprize consecutive.

Apoi, participanţilor li s-a 

arătat un alt cerc pentru o anu-

mită perioadă de timp, ca „sti-

mul de testare”. Li s-a spus să 

asculte o sursă de „zgomot 

alb” (white noise) pentru un 

interval de timp şi apoi li s-a 

cerut să spună dacă „stimulul 

de testare” a durat mai mult 

sau mai puţin decât perioada 

în care au ascultat „zgomotul 

alb” – au folosit zgomotul alb 

ca sistem de referinţă pentru 

că un stimul auditiv nu este 

afectat de procesul de adapta-

re vizuală aşa cum se întâm-

plă cu stimulii vizuali.

Cercetătorii au afl at că da-

că stimulul de testare era si-

milar ca durată cu stimulul de 

adaptare (zgomotul alb), acti-

vitatea din girusul supramar-

ginal era în scădere. Cu alte 

cuvinte, neuronii din respecti-

va regiune cerebrală s-au ac-

tivat mai puţin decât când au 

fost expuşi cercului de culoa-

re gri pe fundal negru.

Ideea este că această repe-

tiţie „a obosit neuronii” ce sunt 

sensibili la durata timpului, 

conform coordonatorului aces-

tui studiu, Masamichi Haya-

shi, neurolog cognitiv la Cen-

trul pentru Informaţie şi Reţe-

le Neuronale din cadrul Insti-

tutului Naţional pentru Teh-

nologia Informaţiei şi Comu-

nicaţiilor din Japonia. Însă alţi 

neuroni care sunt sensibili la 

alte durate decât cea a timpu-

lui au rămas încă active.

Cum se distorsionează 
sentimental timpului?

Diferenţa în nivelul de ac-

tivitate al neuronilor a dus la 

distorsionarea modului în ca-

re participanţii la experiment 

au perceput timpul. Cei care 

au fost expuşi la un stimul mai 

lung decât durata pentru care 

creierul a fost adaptat au avut 

o percepţie subiectivă a unui 

interval de timp mai mare, iar 

cei care au fost expuşi la sti-

mul în reprizele mai scurte, au 

avut o percepţie subiectivă a 

unui interval de timp mai scurt 

decât în realitate.

Acest lucru ne poate distor-

siona sentimentul timpului în 

viaţa de zi cu zi. Spre exem-

plu, publicul unui concert de 

pian se poate adapta la tempo-

ul muzical. „Publicul poate sim-

ţi în mod subiectiv un tempo 

mai lent decât este el de fapt 

după ce a fost expus muzicii 

cu un tempo mai rapid, chiar 

dacă interpretarea muzicală es-

te făcută la tempoul corect”, 

susţine Hayashi.

„Nu putem susţine deo-

camdată că oboseala neuro-

nilor a provocat distorsiona-

rea percepţiei asupra timpu-

lui pentru că studiul nostru a 

indicat doar o corelaţie între 

oboseala neuronilor... şi dis-

torsionarea timpului subiec-

tiv. Următorul pas va fi  exa-

minarea relaţiei cauzale”, a 

explicat cercetătorul nipon.

Este de asemenea posibil să 

existe mai multe mecanisme în 

creier implicate în generarea 

percepţiei temporale, a mai sus-

ţinut el. Spre exemplu, modul 

în care percepem timpul ar pu-

tea fi  corelat în mod intim cu 

aşteptările noastre, fi e ar putea 

fi  legat de anumiţi compuşi chi-

mici prezenţi în creier sau chiar 

de viteza cu care celulele cere-

brale se activează una pe alta 

şi formează o reţea atunci când 

realizăm o activitate.

Neuronii obosiţi 
„frânează” timpul?
Celulele cerebrale „obosite” pot distorsiona modul în care percepem timpul

Modul în care percepem timpul ar putea fi  corelat în mod intim cu aşteptările noastre
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Astronauţii care vor explo-

ra suprafaţa Lunii vor fi  

expuşi unui nivel de radi-

aţii de aproximativ 60 

de microsieverţi pe oră, 

de cinci până la 10 ori mai 

mare decât nivelul 

de expunere al pasagerilor 

dintr-un zbor transatlantic 

sau de aproximativ 200 de 

ori mai mare decât nivelul 

de radiaţii de la nivelul 

mării, potrivit unui nou 

studiu citat de Space.com.

„Cu alte cuvinte, o şede-

re pe termen mediu sau lung 

pe Lună îi va expune pe as-

tronauţi la doze mari de ra-

diaţii”, conform coautorului 

acestui studiu, Thomas Ber-

ger, fi zician specializat în ra-

diaţii de la Institutul de Me-

dicină Aerospaţială din ca-

drul Centrului Aerospaţial 

German din Köln.

Astronauţii vor 
să revină pe Lună

Nivelul de radiaţii este 

mare, într-adevăr, însă nu 

sufi cient de mare pentru a 

stopa ambiţiile de revenire 

a astronauţilor pe suprafaţa 

selenară, notează Space.com. 

Oamenii de ştiinţă cunosc de 

mai mult timp că nivelul ra-

diaţiilor este relativ ridicat 

pe Lună, corp cosmic care 

nu are o atmosferă şi un 

câmp magnetic care să îi pro-

tejeze suprafaţa de radiaţii-

le solare. Însă nivelul exact 

de radiaţii la care sunt ex-

puşi astronauţii pe Lună nu 

era până acum cunoscut.

Spre exemplu, dozimetre-

le (aparate pentru măsura-

rea radiaţiilor – n.r.) duse 

pe Lună de astronauţi în e-

ra misiunilor Apollo 

(1969-1972) au înregistrat 

expunerea cumulativă la ra-

diaţii pentru întreaga misi-

une şi nu nivelurile de ra-

diaţii existente la suprafaţa 

satelitului natural al Pămân-

tului. Noul studiu ne oferă 

acest detaliu important.

Nivelurile de radiaţii au 

fost detectate cu ajutorul in-

strumentului LND (Lunar Lan-

der Neutron and Dosimetry), 

construit de germani şi folo-

sit în cadrul misiunii selena-

re chineze Chang’e 4. Misiu-

nea Chang’e 4 a scris istorie 

în ianuarie 2019, devenind pri-

ma misiune care a aselenizat 

controlat pe aşa-numita faţă 

nevăzută a Lunii.

NASA trimite astronauţi 
pe lună în 2024

Particulele ionizate, aşa 

cum sunt radiaţiile cosmice 

galactice (GCR), care sunt 

accelerate la viteze extreme 

în supernove îndepărtate, re-

prezintă aproximativ 75% 

din nivelul total de radiaţii 

de 60 microsieverţi pe oră 

măsurat de LND pe Lună. 

Astfel, expunerea la GCR pe 

Lună este de aproximativ 2,6 

ori mai ridicată decât cea la 

care sunt supuşi astronauţii 

la bordul Staţiei Spaţiale In-

ternaţionale (ISS), conform 

studiului publicat în cel mai 

recent număr al revistei Sci-

ence Advances. Staţia spaţi-

ală, deşi se afl ă pe orbita Pă-

mântului la aproximativ 400 

de kilometri altitudine, este 

încă protejată de câmpul 

magnetic terestru.

NASA a anunţat că va tri-

mite din nou astronauţi pe Lu-

nă în 2024, în cadrul progra-

mului Artemis, care are drept 

obiectiv înfi inţarea unei baze 

permanente sau semiperma-

nente pe satelitul natural al Pă-

mântului, până la sfârşitul a-

cestui deceniu. Experienţa do-

bândită în cadrul programului 

Artemis va fi  folosită şi pen-

tru a trimite apoi un echipaj 

uman pe Marte, misiune pe 

care NASA o anunţă la orizon-

tul anilor 2030. Nivelul anun-

ţat al radiaţiilor de pe Lună, 

deşi relativ ridicat, nu va pu-

ne în primejdie programul Ar-

temis, conform regulilor pri-

vind expunerea la radiaţii ce 

au fost stabilite de NASA. A-

ceste reguli stipulează că ni-

ciun astronaut nu trebuie să 

fi e expus, de-a lungul carierei, 

la o doză de radiaţii care să-i 

mărească riscul de mortalita-

te de cancer cu peste 3%.

Luna, „Cernobâlul” din cosmos?
Astronauţii se vor confrunta la suprafaţa Lunii cu un nivel de radiaţii de peste 200 de ori mai ridicat decât pe Terra

Femeile şi astronauţii tineri sunt expuşi celui mai mare risc de radiaţie

NASA a optat pentru rache-

ta Falcon 9, aparţinând 

companiei lui Elon Musk, 

SpaceX, pentru lansarea 

unei noi misiuni menite să 

studieze marginile helio-

sferei, bula protectoare pe 

care Soarele o menţine în 

jurul Sistemului Solar, 

transmite Space.com.

SpaceX se va ocupa de 

lansarea sondei Internatio-

nal Mapping and Accelera-

tion Probe, pe scurt IMAP, 

pentru NASA, în octombrie 

2024, în cadrul unui con-

tract în valoare de 109,4 mi-

lioane de dolari.

Misiunea va fi  lansată de 

la Space Launch Complex 40 

din cadrul bazei aerospaţia-

le Cape Canaveral din Flori-

da. Racheta Falcon 9 va trans-

porta în spaţiu şi alte patru 

mici dispozitive spaţiale, prin-

tre care sonda Lunar Trailbla-

zer, conform unui comunicat 

al NASA.

„IMAP îi va ajuta pe cer-

cetători să înţeleagă mai bi-

ne frontiera heliosferei, o ba-

rieră magnetică ce înconjoa-

ră Sistemul Solar. Această re-

giune este locul unde fl uxul 

constant de particule solare 

denumit vânt solar se cioc-

neşte cu fl uxurile de parti-

cule emise de alte stele. A-

ceastă coliziune limitează ni-

velul de radiaţii cosmice ce 

pătrund în Sistemul Solar”, 

conform NASA.

Buget de peste 490 
de mil. $ pentru proiect

IMAP va fi  poziţionat 

într-un punct gravitaţional 

stabil între Pământ şi Soare 

denumit punct Lagrange 1, 

de unde va monitoriza fl u-

xul de particule interstelare 

care penetrează heliosfera şi 

va studia modul în care a-

ceste particule sunt accele-

rate prin spaţiu, conform de-

scrierii misiunii făcute de 

NASA. Această misiune cu 

un buget de 492 de milioa-

ne de dolari a fost selectată 

în 2018 în cadrul programu-

lui Solar Terrestrial Probes, 

aparţinând NASA.

Sonda Lunar Trailblazer ce 

va fi  lansată alături de sonda 

IMAP este un vehicul spaţial de 

dimensiuni mici conceput pen-

tru a studia apa de pe Lună. O 

sondă pentru monitorizarea vre-

mii spaţiale, denumită Space 

Weather Follow-On Lagrange 1, 

va face parte, de asemenea, din 

încărcătura acestei lansări ce va 

fi  realizată de SpaceX.

Celelalte două dispozitive 

ce vor fi  lansate în spaţiu oda-

tă cu sonda IMAP sunt misi-

uni de heliofi zică pentru NA-

SA, însă agenţia spaţială ame-

ricană nu a oferit alte detalii 

despre acestea

SpaceX va lansa o sondă pentru 
studierea graniţelor Sistemului Solar
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faian-
ţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa to-
tal 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (1.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
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nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (1.7)

¤ Vând 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, 
situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, teren plan, com-
pact, pretabil pentru construcţii 
de anvergură, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană E60, 
curent electric, carte funciară, 
preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, 
front 27 m la drum, carte funci-
ară, cadastru, curent electric, 
3,5 km din strada Oașului până 
la teren,  preţ 10 euro/mp. In-
formaţii la telefon 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (8.14)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel 0741-040 
064 sau 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

SPAȚII

¤ Închiriez spațiu P+M, suprafața 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informații suplimentare sunați 
la telefon 0722-550874. (1.7)

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, în cart. Mărăști, str. Teleor-
man, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis cu 
termopan, geam la baie, renovat 
recent, mobilat, utilat, preţ 350 eu-
ro, negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0758-051260.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-

ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 oc-
tombrie. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (3.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(3.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (3.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experiență pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, ita-
liană, tur-retur, weekendurile li-
ber. Aștept telefoane la 0749-
913740. (1.7)

¤ Ehipă formată din două persoa-
ne, caută de lucru ca șofer pentru 
curse tur-retur, weekenduri libere 
sau la două săptămâni, în comuni-
tatea europeană. Pentru informaţii 
și detalii sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (4.7)

Masaj terapeutic, re-
laxare și refl exoterapie la 
domiciliu. Efecte imediate 
garantate. În caz contrar 

se restituie 50%. Mai mul-
te detalii la numărul de te-
lefon 0758 815 811.(3.4)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, itali-
ană, tur-retur, weekendurile liber. 
Aștept telefoane la 0747-913740 
sau 0747-543038. (4.7)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 

parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(3.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (3.7)

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sportive. 
Aștept telefoane la 0759-660846.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (8.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (10.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (8.14)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (10.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (10.14)

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (9.14)

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (3.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (3.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă ne-
poluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

PIERDERI

¤ Subscrisa J & M S.R.L. nr. În-
reg. J12/1593/1999, având 
C.U.I. 12520228, declarăm pier-
dute Certifi catele constatatoare 
nr. 37403 din 17.06.2013, nr. 
15752 din 14.03.2013 și nr. 
98483 din 17.08.2010, emise 
de O.R.C. Cluj - puncte de lucru. 
Le declarăm nule.

¤ Societatea PROTMED PROTE-
TIKA S.R.L., cu sediul social în 
Municipiul Cluj-Napoca, Str. DRA-
PELULUI, Nr. 3, Județ Cluj, Româ-
nia, înmatriculată la O.R.C. de 
pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
de ordine J12/3205/2003, 
C.U.I.15898938, declarăm pier-
dut certifi catul constatator elibe-
rat pentru activitate autorizată la 
sediul social, conform declaratiei 
tip model 2 nr. 7933 din 
01.02.2016, data certifi catului 
constatator 03.02.2016. Se de-
clară nul.
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, ELM 
ELECTROMONTAJ CLUJ SA anunta începerea demersurilor 
în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea 
„Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 
structurilor metalice“ din localitatea Cluj-Napoca, str. Traian 
Vuia, nr. 240-242, judeţul Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, după următorul program: luni-vineri, intre orele 9-13.

CITAȚIE

Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Florin, 
Dorobanţu Simona-Iustina și asociații, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Napoca  nr. 25,  ap. 5, 7, judeţul Cluj, citează  
pe toți succesibilii cu domiciliul necunoscut, să se prezinte 
la sediul biroului notarial în data de 27 octombrie 2020, 
ora 11.00, în Dosar 70/2020 pentru a participa, în calitate 
de succesibili, la dezbaterea procedurii succesorale după 
defunctul FLUERAŞ VASILE, decedat la data de 27.08.2019, 
cu ultimul domiciliu în com. Florești, sat Florești, str. Cetății, 
nr. 2, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile 
imobile/mobile ale defunctului. Totodată, pentru a putea 
pretinde drepturi succesorale, este necesar să dovediți faptul 
că în interiorul termenului de opțiune succesorală ați efectuat 
acte de acceptare expresă sau tacită a moștenirii, în caz 
contrar veți fi  considerat renunțător la succesiune.

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA CALATELE, cu sedlul in. Cluj, com. Calatele, 
sat Calatele, str. Principala nr. 100, pentru proiectul ,, 
lnfi intare pista de biciclete pe terasamentul caii ferate 
dezafectate Huedin-Sancralu-Calatele“ anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de Incadrare de catre 
APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului, in 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul menfi onat, propus a fl  realizat in Comuna 
Calatele, jud. Cluj; Proiectul deciziei de Tncadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj 
din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, 
tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmci.
anpm.ro. in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum 
si la adresa de internet http://apmci.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/observafi i la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unui spaţiu cu 
destinaţia de birou pentru desfășurarea de activităţi și servicii 
specifi ce utilizatorilor unui aeroport internaţional situat în 
incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Clădire 
Handling, etaj, zona restricţionată, (identifi cat ca E-06), 
suprafaţă totală de 26 mp, spaţiu domeniu public, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în 
temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, clauzele 
contractuale obligatorii și formulare și modele de documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: preţul 
documentaţiei de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei 
+ TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. 
Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, 
în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, sau 
prin Ordin de plată, într-unul din conturile: 
RO 1 2 B T R L 0 1 3 0 1 2 0 2 9 1 9 8 4 4 X X  L e i  s a u 
RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
20.10.2020, ora 11:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.10.2020, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 29.10.2020, ora 11.00 la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, 
telefon 0264-596110.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 30.09.2020.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BUJOR DOINA și asociații anunță publicul interesat 
despre inițierea elaborării PLAN URBANISTIC ZONAL pentru 
obiectivul „PUZ – introducere teren în intravilan în vederea 
construirii de locuinţe unifamiliale, parcelare“, în com. 
Ciurila, sat Sălicea, F.N..

Documentația poate fi  consultată la sediul proiectantului 
S.C. MADE BY S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca, str. 
Borhanciului, nr. 62/2, județul Cluj, din data de 01.10.2020 
pe o durată de 30 zile, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-16.00.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

VALEA OLPRETULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfi inţare 
plantaţie de mur şi zmeur, condiţionare şi vânzare de 
produse fi nite“, propus a fi  amplasat în comuna Bobâlna, 
sat Vâlcelele, nr. cad. 50319, jud.Cluj.

Informații privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99 și la sediul Valea Olpretului Cooperativa 
Agricolă, comuna Bobâlna, sat Răzbuneni, nr. 21, jud. Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „PUZ – introducere teren în intravilan în vederea 
construirii de locuinţe unifamiliale, parcelare“, în com. 
Ciurila, sat Sălicea, FN, CF 53856, 55360, 52200, 52094, 
54628, 55165 Ciurila, jud. Cluj; titular: BUJOR DOINA, 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 9:00-14:00 și vineri, între orele 9:00-12:00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Serena Williams 
s-a retras de la 
Roland Garros

Serena Williams, numărul 9 
mondial, și-a anunţat, miercuri, 
retragerea din turneul de la 
Mare Șlem de la Roland Garros, 
din cauza unei accidentări.
Serena Williams urma să joace 
miercuri în turul secund la Paris 
cu bulgăroaica Ţvetana 
Pironkova (157 WTA), care s-a 
califi cat astfel fără joc în faza 
următoare a competiţiei.
„Este vorba de tendonul lui 
Ahile, care nu a avut timp să se 
vindece după US Open”, a ex-
plicat Serena Williams (39 ani), 
într-o conferinţă de presă.
Serena își vede astfel întreruptă 
din nou cursa către cel de-al 
24-lea său titlu de Mare Șlem 
din carieră și egalarea recordu-
lui deţinut de Margaret Court.
Americanca a câștigat de trei 
ori turneul de la Roland Garros 
în carieră. Ea s-a accidentat la 
tendonul lui Ahile în semifi nala 
US Open, pierdută în faţa bela-
rusei Victoria Azarenka.

Potaissa Turda, 
eliminată din 
European League

Potaissa Turda a fost eliminată 
din competiţia de handbal 
masculin EHF European 
League, după ce a fost învinsă 
în deplasare de echipa franceză 
Fenix Toulouse Handball, cu 
scorul de 31-27 (17-12), marţi 
seara, în manșa secundă a tu-
rului al doilea preliminar.
Partida de la Turda s-a încheiat 
la egalitate, 35-35.
Echipa din Hexagon a dominat 
meciul de la un capăt la altul, a 
condus cu 4-0, a fost egalată, 
4-4, apoi a avut 12-8 și a intrat 
la pauză cu un avans de cinci 
goluri, 17-12.
În ultimul sfert de oră al parti-
dei, Toulouse s-a desprins chiar 
la șapte goluri, 29-22, și chiar 
la opt goluri, 31-23, dar turde-
nii au marcat ultimele patru 
goluri ale meciului.
Pentru ardeleni au marcat 
Cristian Ghiţă 7 goluri, Roland 
Thalmaier 4, Marius Szoke 4, 
Georgică Cîntec 3, Huba Talas 
3, Răzvan Pavel 2, Teodor 
Pinţoiu 2, Daniel Pop 1, 
Alexandru Ghivil 1.
Golurile gazdelor au fost reuși-
te de Nemanja Ilic 9, Ayoub 
Abdi 6, Luc Steins 4, Pierrick 
Chelle 4, Edouard Kempf 3, 
Goncalo Martins Vieira 1, 
Pierre Soudry 1, Uros Borzas 1, 
Nori Ben Halima 1, Henrik 
Jakobsen 1.
Au arbitrat spaniolii Yon 
Bustamante Lopez și Javier Alvarez 
Mata, iar delegat EHF a fost fran-
cezul Jean-Philippe Dubedout.

Pe scurt

PUBLICITATE

Antrenorul român 

Mircea Lucescu, la două 

luni de la instalare, 

a reuşit să o califice 

pe Dinamo Kiev în gru-

pele Ligii Campionilor 

la fotbal, marţi seara, 

după ce a vicecampioa-

na Ucrainei a dispus 

de formaţia belgiană 

KAA Gent cu scorul 

de 3-0, la Kiev, în manşa 

secundă a play-off-ului.

Dinamo Kiev s-a impus şi 

în tur, cu 2-1.

Dinamo a câştigat prin 

golurile marcate de Buialski, 

De Pena şi Gerson Rodrigu-

es, ultimele două din lovi-

turi de la 11 metri, dar a ra-

tat şi alte ocazii, având şi 

o bară (Şaparenko), într-un 

meci în care nu a avut emo-

ţii. Gent şi-a creat şi ea o 

serie de ocazii, dar porta-

rul Buşcean a fost imbata-

bil, salvând cel puţin 5-6 

mingi clare de gol.

În grupe s-au mai califi cat 

Ferencváros, după o pauză de 

25 de ani, şi Olympiakos Pi-

reu. Echipele învinse vor evo-

lua în grupele Europa League.

Rezultatele de marţi:
(+) Dinamo Kiev – KAA 

Gent 3-0

Au marcat: Vitali Buialski 

10, Carlos De Pena 35 – pe-

nalty, Gerson Rodrigues 50 

– penalty.

În tur: 2-1.

(+) Ferencváros Budapes-
ta – Molde FK 0-0

În tur: 3-3.

Omonia Nicosia – (+) 
Olympiakos Pireu 0-0

În tur: 0-2.

Veteranul Mircea Lucescu a dus-o 
pe Dinamo Kiev în Liga Campionilor

U-BT va disputa mai multe 

meciuri de verifi care în 

perioada următoare. Astfel, 

formaţia clujeană o va 

înfrunta vineri, 2 octombrie, 

dar şi sâmbătă, 3 octombrie, 

pe CSM CSU Oradea.

Confruntările vor avea loc 

în BT Arena, cu începere de la 

ora 18:30. Spectatorii şi presa 

nu vor avea acces la aceste par-

tide, luând în calcul măsurile 

de prevenire a noului corona-

virus. Meciul de vineri va fi  

transmis LIVE pe canalul de 

YouTube al echipei.

După jocurile cu bihore-

nii, gruparea antrenată de 

Duško Vujoševic şi Mihai Sil-

văşan va participa la Memo-

rialul Elemer Tordai de la Si-

biu. Turneul se va desfăşura 

în perioada 7-8 octombrie la 

Sala Transilvania din Sibiu.

U-BT Cluj şi-a programat 
mai multe jocuri amicale

Campioana României este 

la un singur pas de califi -

carea în grupele Europa 

League, iar totul va depin-

de de meciul cu fi nlande-

zii de la KuPS.

Partida dintre cele două 

echipe a fost iniţial programa-

tă la ora 19:30, dar ora dispu-

tării meciului a fost modifi ca-

tă, iar primul fl uier al parti-

dei va avea loc la 18:30. Jo-

cul din Gruia va avea loc fă-

ră spectatori din cauza pan-

demiei de coronavirus.

Miza financiară este la 

fel de importantă precum 

miza sportivă . Dacă se ca-

lifică în grupele Europa Lea-

gue, campionii României 

vor fi siguri de primirea su-

mei de 6,5-7,5 milioane de 

euro, la care se pot adăuga 

până la 3,42 milioane de 

euro pentru victoriile din 

grupă (plus banii din îm-

părţirea sumelor nedistri-

buite în cazul egalurilor), 

dar şi un bonus de califica-

re în faza urmatoare a com-

petiţiei, 1 milion de euro 

sau 500.000 de euro, pen-

tru primele două locuri.

CFR, obligată 
să treacă de KuPS

În cazul unui eşec în fa-

ţa celor de la KuPS, clujenii 

vor primi doar 300.000 de 

euro, bani proveniţi din ta-

xele de solidaritate care se 

împart echipelor eliminate 

în preliminarii Europa Lea-

gue, plus alte 260.000 de eu-

ro destinate campioanelor 

naţionale eliminate în preli-

minarii. În ultimul bilanţ de-

pus la Ministerul Finantelor 

Publice, adică cel pe anul 

fi scal 2019, campioana Ro-

mâniei fi gura cu datorii de 

22,6 milioane de euro, aşa 

că banii de la UEFA ar fi  bi-

neveniţi. În acest sezon, clu-

burile participante în Euro-

pa League vor avea 560 de 

milioane care se vor împăr-

ţi în funcţie de performanţe-

le obţinute de fi ecare club.

Cum se împart banii 
în Europa League?

Suma iniţială – 2.920.000  

de euro

Market pool – CFR Cluj es-

te singură reprezentantă a Ro-

mâniei în play-off, aşa că va 

primi întreagă suma de la a-

ceasta categorie, adică 

3.020.000 de euro

Plata coefi cientului – cel mai 

probabil, CFR Cluj va face par-

te din urna a 4-a valorică, ur-

mând să încaseze, în funcţie 

de coefi cientul celorlalte echi-

pe califi cate, între 857.160 de 

euro şi 71.430 de euro. Dacă, 

prin jocul rezultatelor, ajun-

ge în urna a treia valorică, 

clujenii pot primi pot primi 

1-1,5 milioane de euro

Fiecare victorie în grupă – 

570.000 de euro

Fiecare egal în grupă – 

190.000 de euro

Redistribuire – cei 190.000 

de euro rămaşi nedistribuiţi 

la fi ecare remiză din grupă se 

împart între echipe în funcţie 

de numărul victoriilor

Câştigarea grupei – pentru 

obţinere primului loc în faza 

grupelor se primeşte un bo-

nus de 1.000.000 de euro

Ocuparea locului secund – 

ocupantele locurilor secunde 

din grupe primesc un bonus 

de 500.000 de euro

Eliminare în turul secund al 

preliminariilor Champions 

League – 380.000 de euro

Bonus pentru campioana eli-

minată – 260.000 de euro, su-

ma primită de fi ecare campi-

oana naţională care nu atin-

ge grupele Europa League.

CFR Cluj a reușit să adu-

ne sezonul precedent din 

Europa League nu mai puțin 

de 15 milioane de euro. Cam-

pioana României și-a um-

plut conturile după ce a 

ajuns până în play-off-ul UE-

FA Champions League și ul-

terior în 16-imile de finală 

din Europa League.

Campioana României a 

impresionat prin victoriile în 

fața unor echipe de top pre-

cum Rennes, Celtic, Lazio și 

avea să fi e eliminată de Se-

villa după o dublă manșă în 

care andaluzii s-au califi cat 

doar datorită unui gol mar-

cat în deplasare.

CFR Cluj – KuPS, meci de 10 mil. € 
pentru campioana României în EL
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 18:30, cel mai important meci din acest 
sezon european. Ardelenii își pot asigura bugetul cu o calificare în grupe.

CFR Cluj este la un singur meci distanță de grupele Europa League pentru al doilea an consecutiv
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