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ADMINISTRAŢIE

Strada în oglindă 
va fi modernizată
Locurile de parcare pe Iuliu Maniu vor 
fi desfiinţate, pietonii vor fi „stăpânii” 
străzii „în oglindă”.  Pagina 2

ACTUALITATE

Lacul fără fund, 
„cimitir” pentru peşti?
Clujenii spun că peştii morţi strică ima-
ginea Lacului Gheorgheni. Vine vara, 
se împute treaba?  Pagina 4

POLITICĂ

PNL și PSD, în scădere, 
Pro România își ia elan
PNL este cotat cu 32,6% din opțiunile de vot 
pentru alegerile parlamentare, față de 33% 
luna trecută, potrivit sondajului realizat de 
IMAS, la comanda Europa FM. PSD scade 
mai mult, fi ind creditat cu doar 23% din 
opțiuni, față de 24,8% în aprilie. Sondajul a 
fost realizat de IMAS în intervalul 8 – 27 mai, 
pe un eșantion de 1.010 persoane și are o 
marjă de eroare de 3,1%.
În schimb, Pro România înregistrează o 
creștere semnifi cativă, de 3 punct procentua-
le, fi ind plasat la 11,2 la sută. Partidul lui Vic-
tor Ponta avea 8,2% luna trecută și e în 
creștere continuă din ianuarie, când era cre-
ditat cu doar 3,8 procente. Și USR înregistrea-
ză creștere ușoară, fi ind cotat cu 11,6%. 
PLUS e creditat cu 5,1%, la fel ca luna trecu-
tă, UDMR scade la 5,1%, iar ALDE (4,2%) și 
PMP (3,7%) sunt sub pragul electoral.
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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

MESAJ DE  INTERES PUBLIC

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

Situația epidemiei 
de coronavirus

19.398 de persoane infectate 
la nivel național

557 cazuri confi rmate la Cluj

2.424  persoane în carantină

90.292 de persoane în izolare

13.426  vindecați

1.276 decese
*până la închiderea ediției

În ritm „alert”, Primăria Cluj-Napoca este cu gândul la Crăciun!
Iluminatul festiv va fi închiriat cu aproape 900.000 de euro de la o firmă timișoreană. Pagina 3

COVID-19, „carie” la buzunar!
Stomatologii clujeni au mărit considerabil prețurile

Medicii stomatologi din Cluj sunt nevoiți să practice preţuri mai mari, ca să acopere 
cheltuielile cu echipamentele de protecție împotriva noului coronavirus. Pagina 5

ECONOMIE

Industria HoReCa cere 
sprijinul autorităților
Reprezentanţii industriei turistice din România 
solicită autorităţilor o serie de măsuri de sprijin 
pentru sector, de la vouchere pentru a merge la 
restaurant până la suspendarea taxei pe terase 
sau plata taxelor din acest an în 2021, sublini-
ind, totodată, că preţurile nu vor fi  majorate 
chiar dacă antreprenorii au costuri mult mai 
mari pentru respectarea normelor de siguranţă.
Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere 
din România (FIHR), Călin Ile, recomandă 
companiilor private să acorde tichete de va-
canţă la fel cum se întâmplă in sectorul pu-
blic, în condiţiile în care sarcina fi scală este 
mult mai mică decât cea în cazul acordării 
unei prime de vacanţă în numerar şi astfel 
ar putea ajuta şi turismul românesc.
În ceea ce priveşte cheltuielile de conforma-
re pentru respectarea normelor de siguranţă, 
Dragoş Petrescu, CEO City Grill, a subliniat 
că, deşi acestea vor pune presiune pe indus-
tria restaurantelor, preţurile nu vor creşte în 
următoarea perioadă.
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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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La şedinţa ordinară de 

miercuri, 3 iunie, consili-

erii locali din Cluj-Napoca 

vor avea pe masă proiec-

tul de Hotărâre privind 

expropierile în vederea 

construirii unui nou parc 

în cartierul Zorilor.

Astfel, administraţia locală 

se pregăteşte să dea undă ver-

de declanşării procedurii de ex-

propriere a imobilelor care con-

stituie coridorul de expropiere 

aferent lucrării de utilitate pu-

blică de interes local la obiec-

tivul de investiţii „Amenajare 

parc Zona Observator, Cartier 

Zorilor, din municipiul Cluj-Na-

poca”. Vorbim despre o supra-

faţă totală de 12.095 mp.

830 lei/mp, valoarea 
exproprierilor

În urma Raportului de eva-

luare întocmit de SC Mon-

dEv Real Estate SRL, pentru 

imobilele proprietate priva-

tă, afectate de coridorul de 

expropriere, municipalitatea 

va scoate din conturi suma 

totală de 10.911.765 lei, re-

prezentând valoarea despă-

gubirilor individuale.

Conform Raportului de eva-

luare, urmează a fi  expropria-

te trei terenuri – de 6.877 mp, 

3.260 mp şi 1.958 mp – deţi-

nute de SC Florisal SA. Aces-

tea au fost inspectate de eva-

luator în data de 18 mai 2020, 

evaluarea fi ind realizată în pe-

rioada 19-21 mai 2020 la 171,5 

euro/mp (circa 830 lei/mp).

Valoarea totală a investiţi-

ei este de 18.779.177,15 lei 

(TVA inclus), fi nanţarea fi ind 

asigurată din fonduri de la bu-

getul local, dar şi din alte sur-

se constituite potrivit legii. 

Durata de execuţie este de 9 

luni calendaristice, potrivit in-

dicatorilor tehnico-economici.

PUZ aprobat 
în decembrie 2019

În decembrie 2019, Comi-

sia Tehnică de Amenajarea Te-

ritoriului şi Urbanism a apro-

bat Planul Urbanistic Zonal 

(PUZ) – forma fi nală – a no-

ului parc din zona Observa-

tor, în vecinătatea Spitalului 

Clinic de Recuperare.

Amplasamentul a fost ales 

dintre mai multe locaţii stu-

diate, argumentele principale 

fi ind poziţia sa, în centrul car-

tierului Zorilor, pentru a de-

servi astfel cât mai mulţi lo-

cuitori din zonă, respectiv su-

prafaţa disponibilă de peste 1 

ha (pentru a putea fi  încadrat, 

conform Legii spaţiilor verzi, 

în categoria parcurilor), dez-

văluia primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Viitorul parc din cartierul 

Zorilor va avea zone dedica-

te unor categorii diferite de 

utilizatori, pornind de la co-

piii care se vor putea bucura 

de un loc de joacă cu dotări 

moderne şi o fântână pavi-

mentală, şi continuând cu o 

zonă de fi tness în aer liber 

asemănătoare celei din Parcul 

Central „Simion Bărnuţiu”, 

mese de şah, locuri de întâl-

nire sau zone de promenadă.

Încep exproprierile pentru noul 
Parc Observator, din cartierul Zorilor

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a eliberat 

autorizaţia pentru moder-

nizarea străzii Iuliu 

Maniu din centrul oraşu-

lui. Transformarea aceste-

ia se numără printre pro-

iectele câştigătoare 

din cadrul programului 

de Bugetare participativă 

din 2018.

Strada Iuliu Maniu va fi  

transformată în shared spa-

ce prin renunţarea la actua-

lele locuri de parcare (81 de 

parcări), în favoarea pistelor 

de biciclete şi spaţiului pie-

tonal. De asemenea, urmea-

ză să fi e plantaţi 20 de co-

paci, în condiţiile în care 

acum nu există niciunul. Zo-

na este situată în centrul mu-

nicipiului şi are o suprafaţă 

de aproximativ 4.307 mp.

După modernizare, ar ur-

ma să fi e create doar trei lo-

curi de parcare, două staţii 

de încărcare pentru maşini-

le electrice şi 23 de locuri de 

parcare pentru biciclete. Va-

loarea totală a investiţiei se 

ridică la suma de 7.606.285 

lei (1,6 milioane euro). Du-

rata de execuţie a lucrărilor 

este de 7 luni.

Prin realizarea acestui pro-

iect, Primăria urmăreşte scă-

derea anuală a gazelor cu 

efect de seră, creşterea nu-

mărului de biciclişti care uti-

lizează pistele de biciclete, 

creşterea numărului de pie-

toni care utilizează zonele 

pietonale, scăderea transpor-

tului motorizat şi crearea u-

nei reţele de spaţii pietona-

le şi shared space.

10,3 milioane € pentru 
str. Mihail Kogălniceanu

Pe lângă amenajarea stră-

zii Iuliu Maniu, Primăria a-

re un proiect de transforma-

re a străzilor Mihail Kogăl-

niceanu şi Universităţii în 

zone pietonale, la opt ani de 

când primarul Emil Boc dis-

cuta pentru prima dată des-

pre pietonalizarea acestei ar-

tere. Consilierii locali au 

aprobat în iulie 2019 proiec-

tul şi cheltuielile aferente 

pentru obiectivul de inves-

tiţii „lucrări de amenajare 

urbană strada Mihail Kogăl-

niceanu, strada Universităţii 

şi străzile adiacente”.

Potrivit Primăriei, valoa-

rea totală a proiectului es-

te în cuantum de 48.721.315 

lei (circa 10,3 milioane eu-

ro), iar contribuţia proprie 

a municipiului Cluj-Napo-

ca este de 1.329.348 lei. În 

martie 2019, municipiului 

Cluj-Napoca a depus pro-

iectul „Lucrări de amenaja-

re urbană strada Mihail Ko-

gălniceanu, strada Univer-

sităţii şi străzile adiacente” 

pentru finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Re-

gional (POR).

Zona are o suprafaţă de 

aproximativ 26.000 mp şi 

cuprinde străzile Mihail Ko-

gălniceanu, Universităţii, 

Emanuelle de Martonne, 

Bolyai János, Hermann 

Oberth, Kovács Dezso, Gaál 

Gábor şi strada Baba No-

vac, între I.C. Brătianu şi 

strada Avram Iancu.

După modernizare, aici, ar 

urma să fi e create 11 locuri 

de parcare din cele 134 care 

sunt în prezent, 240 de arbori, 

două staţii de încarcare pen-

tru maşinile electrice şi 90 de 

locuri de parcare pentru bici-

clete. Durata de execuţie a lu-

crărilor este de 20 de luni.

„Verde” pentru modernizarea străzii 
Iuliu Maniu, strada în „oglindă”
Locurile de parcare vor fi desfiinţate. Se va pune accent pe spaţiul pietonal.

Undă verde pentru modernizare: locurile de parcare vor fi  desfi inţate şi se va pune accent pe spaţiul pietonal.

Așa va arăta parcul de pe strada Observatorului
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a atribuit un 

contract de aproape 900.000 

de euro pentru închirierea 

iluminatului festiv.

4,2 milioane de lei (TVA 

inclus) este suma pe care Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca a atribuit-o, pentru in-

stalaţiile de iluminat ornamen-

tal festiv, companiei Elba-Com 

SA din Timişoara. Astfel, Pri-

măria a fi nalizat procedura de 

licitare a contractului privind 

achiziţia sistemului de ilumi-

nat ornamental de sărbători 

în data de 26 mai, în plină 

stare de alertă.

Contractul, încheiat în ace-

eaşi zi, a fost atribuit către 

compania Elba-Com SA din 

Timişoara, la un cost pentru 

municipalitate de 3.584.557,5 

lei (fără TVA), adică 

4.265.623,5 lei cu TVA in-

clus (888.671,5 de euro), con-

form unui anunţ de atribui-

re publicat de autoritatea 

contractantă pe portatul Sis-

temului Electronic de Achi-

ziţii Publice (SEAP).

Conform caietului de sar-

cini, contractul atribuit con-

stă în execuţia, montarea, de-

montarea, transportul şi ope-

raţiunile legate de prestarea 

serviciilor de închiriere a sis-

temului de iluminat ornamen-

tal, la menţinerea instalaţiilor 

în stare de funcţionare de că-

tre echipe de intervenţie.

Trei variante 
pentru zona centrală

Prestatorul are obligaţia de 

a prezenta Primăriei, până la 

data de 15 iulie, trei variante 

cu propuneri pentru realiza-

rea iluminatului ornamental 

festiv pentru străzile şi pieţe-

le din zona centrală a muni-

cipiului Cluj-Napoca.

În acest sens, pentru circu-

itul Piaţa Lucian Blaga – stra-

da Napoca – Piaţa Unirii – Bu-

levardul Eroilor – Piaţa Avram 

Iancu – Piaţa Ştefan cel Mare, 

respectiv Bulevardul 21 De-

cembrie 1989 – Memorandu-

mului – Calea Moţilor urmea-

ză să fi e prezentate şi formu-

late variante dedicate.

De asemenea, compania ti-

mişoreană trebuie să prezinte 

Primăriei cel puţin zece vari-

ante de împodobire cu insta-

laţii de iluminat festiv genera-

le, pentru alte străzi şi pieţe 

din Cluj-Napoca. Cele trei va-

riante de împodobire vizează 

brazi cu înălţimea de 4, 10, 15 

şi 20 de metri. Odată accepta-

te aceste variante, ele trebuie 

să fi e puse în practică până la 

data de 25 noiembrie.

Ce instalaţii de lumini 
vor fi  folosite?

Firma va trebui să folo-

sească pentru iluminatul fes-

tiv din oraş şiruri luminoa-

se cu 200 de leduri, atât sta-

tice, cât şi intermitente, bi-

colore sau RGB programabi-

le, ghirlande cu bec, ţurţuri 

luminoşi, perdele luminoa-

se, plase luminoase, cetină 

cu LED, tub luminos cu LED 

clasic static/intermitent, fur-

tun luminos cu LED fl exibil, 

elemente decorative 2D şi 

3D pentru montarea pe stâl-

pi sau brazi, elemente des-

tinate montării transversale, 

elemente 3D destinate mon-

tării pe sol, toate urmând a 

fi  acceptate de Comisia Lo-

cală de Estetică Urbană. Pe 

perioada funcţionării ilumi-

natului ornamental, presta-

torul trebuie să asigure o 

echipă de intervenţie, zilnic, 

24 de ore din 24, în vederea 

remedierii eventualelor de-

fecte apărute.

Iluminatul ornamental 

festiv va funcţiona în tim-

pul sărbătorilor de iarnă, în 

perioada 1 decembrie – 7 

ianuarie şi cu o conectare 

în 24 ianuarie, însă Primă-

ria îşi rezervă dreptul de a 

solicita realizarea unui ilu-

minat ornamental festiv şi 

cu alte ocazii pe parcursul 

unui an (de exemplu Zilele 

Clujului, Sărbătorile Pasca-

le, Ziua Copilului, etc.). Tot-

odată, instalaţia de pe stră-

zile Matei Corvin şi Vasile 

Goldiş – Piaţa Muzeului va 

fi menţinută în funcţiune pe 

toată durata anului.

Suma alocată pentru ilumi-

natul festiv din 2019 era puțin 

mai mică decât cea din 2018 – 

2,1 milioane de lei, cu toate că 

a crescut șirul luminos care a 

fost instalat. Durata contractului 

cu fi rma timișoreană se întinde 

însă pe 24 de luni (doi ani).

În stare de alertă, ne pregătim de Crăciun!
Primăria Cluj-Napoca plătește aproape 900.000 de euro pe iluminatul festiv de iarnă

În plină stare de alertă, Primăria municipiului Cluj-Napoca s-a gândit deja la iluminatul festiv din iarnă

Iluminatul festiv decorativ se va realiza pe străzi și 
în pieţe, parcuri, poduri și sensuri giratorii din oraș.

Sunt cuprinse următoarele străzi din zona cen-
trală: Petru Maior, Napoca, Bld. Eroilor, Bld. 21 
Decembrie 1989, Memorandumului, Emil Isac, 
George Bariţiu, Regele Ferdinand, Cuza Vodă, 
Matei Corvin, Universităţii, dar și pieţele cen-
trale și din cartiere: P-ţa Avram Iancu, P-ţa 
Ștefan cel Mare, P-ţa Unirii, P-ţa Gării, P-ţa 
Cipariu, P-ţa Lucian Blaga, P-ţa Mihai Viteazu, 
P-ţa 14 Iulie, P-ţa Ioan Agârbiceanu.

Instalaţii ornamentale vor fi  montate și în 
Parcul Simion Bărnuţiu și Parcul I. L. 

Caragiale, dar și pe arterele principale de cir-
culaţie din întreg orașul: Calea Moţilor, Calea 
Florești, Calea Mănăștur, străzile Aurel 
Vlaicu, Calea Dorobanţilor, Cetăţii, Horea, 
Traian, Fabricii, Dâmboviţei, Liviu Rebreanu, 
Bld. Nicolae Titulescu, Constantin Brâncuși, 
Primăverii, Izlazului, Mehedinţi, Mirăslău, 
Bld. 1 Decembrie 1918, Louis Pasteur, Traian 
Vuia, Corneliu Coposu, Oașului, Nicolae 
Grigorescu și Alexandru Vlahuţă.

De asemenea, cinci poduri din Cluj-Napoca 
vor fi împodobite cu instalaţii luminoase: 
Pod Calvaria, Pod Napoca, Pod Garibaldi, 
Pod Abator și Pod Dacia.

Ce străzi și piețe din Cluj-Napoca vor fi iluminate la iarnă?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

După cinci încercări eşua-

te, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a relansat 

licitaţia pentru 

modernizarea celui 

de-al doilea tronson 

al străzii Tipografi ei.

Valoarea contractului a 

fost crescută din nou, ajun-

gând de la 1,6 milioane de 

lei la 1,8 milioane, bani pro-

veniţi din fonduri europe-

ne. Licitaţia a fost lansată 

până acum de cinci ori la 

valori mai mici, însă nicio 

firmă nu s-a prezentat. Ofer-

tele pot fi depuse până la 

data de 30 iunie, criteriul 

de atribuire a contractului 

fiind preţul cel mai mic. Du-

rata de realizare a investi-

ţiei este de 5 luni, fiind vor-

ba despre un tronson de 

doar 150 de metri.

Contractul a fost scos la li-

citaţie pentru prima oară în 

urmă cu un an, valoarea in-

vestiţiei fi ind de 965.689 lei 

şi crescând ulterior la 1,2 mi-

lioane de lei. În luna februa-

rie, consilierii locali au apro-

bat actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru 

amenajarea străzii, iar noua 

sumă pusă la bătaie pentru 

lucrări era de 1.618.733 lei. 

La cea de-a şasea licitaţie, va-

loarea totală a lucrărilor a 

ajuns la 1.820.933 lei.

„Amenajarea tronsonului 

străzii Tipografi ei va fi  făcu-

tă utilizând pavaje din pave-

le de granit şi dale din piatră 

de 10 cm. Dotările prevăzute 

pe spaţiul tronsonului de stra-

dă amenajate sunt: suporţi 

pentru biciclete, arbori cu gri-

laje de protecţie şi loc de şe-

zut din lemn. Fiecărui arbore 

îi corespunde un proiector de 

lumină dispus în grilajul de 

protecţie pentru iluminatul 

ambiental al vegetaţiei înal-

te”, arată municipalitatea.

În prezent, strada Tipo-

grafiei este dominată de cir-

culaţia auto din zonă, fiind 

folosită ca zonă de parcare 

pe toată latura ei sudică şi 

cu un fir de circulaţie auto 

cu sensul de mers de la vest 

la est. Trotuarul are o zonă 

de „gâtuire” în dreptul Tur-

nului Pompierilor, zonă ce 

nu poate fi utilizată funcţi-

onal de pietoni.

Trotuarele vor fi  redate 
pietonilor 
pe strada Tipografi ei

„Se dorește, prin amena-

jarea tronsonului străzii Ti-

pografiei, creșterea siguranței 

cetățenilor și a conducăto-

rilor auto prin asigurarea 

condiții lor optime de 

siguranță și confort pentru 

circulația auto și pietonală, 

drumurile astfel asfaltate 

vor fi încadrate cu borduri 

și prevăzute cu rigole caro-

sabile de acostament, dru-

mul va fi marcat cu semne 

de circulație și va fi prevă-

zut cu trotuare pentru pie-

toni”, arată Primăria.

Potrivit administrației lo-

cale, amenajarea tronsonu-

lui străzii Tipografiei se va 

face utilizând pavaje din pa-

vele granit și dale de piatră 

granit. Dotările prevăzute 

pe spațiul tronsonului de 

stradă amenajat sunt: suporți 

pentru biciclete, arbori cu 

grilaje de protecție și loc de 

stat jos din lemn. La fieca-

re arbore îi corespunde un 

proiector de lumină dispus 

în grilajul de protecție pen-

tru iluminatul ambiental al 

vegetației înalte.

Chiar nimeni nu vrea să modernizeze strada Tipografiei? 
Lucrările pe tronsonul 2, la a șasea strigare!

COSTURI

4.2
milioane de lei 
cheltuie Primăria 
municipiului Cluj-
Napoca pentru 
iluminatul festiv 
în 2020, 
mai mult decât 
dublu față 
de anul trecut



4 ACTUALITATE  monitorulcj.ro | marți, 2 iunie 2020

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu, can-

didat la funcţia de edil, 

vorbeşte despre „ghetouri 

urbanistice hidoase” 

în Cluj-Napoca.

Alături de colegii săi din 

USR Cluj, Adriana Cristian 

şi George Trif, Ungureanu a 

avut o întâlnire cu un grup 

de cetăţeni nemulţumiţi de 

modul în care „cresc” blo-

curi cu prea multe etaje lân-

gă casele lor din cartierul 

Zorilor. Parlamentarul clu-

jean a descoperit şi un spa-

ţiu care sare din schema 

„Clujului – oraş de 5 stele”.

„Am descoperit acest spa-

ţiu care arată, în miniatură, 

ce se află în spatele multor 

artere frumoase, strălucitoa-

re, ca cele din cartierul Bu-

nă Ziua. (...) Blocuri noi în-

ghesuite, lipsa unor spaţii 

verzi, lipsă puncte gospodă-

reşti civilizate cu sistem de 

colectare selectivă, despre 

creşe şi grădiniţe în cartie-

re noi, nici poveste...”, acu-

ză Emanuel Ungureanu.

Punct de colectare 
selectivă „armonios”

„Aici este un punct gos-

podăresc... cum să-l numim? 

Un loc de colectare selecti-

vă de pe strada Armoniei, 

din Cluj-Napoca, o chestie 

improvizată. OK, sunt şi oa-

meni necivilizaţi, dar, teore-

tic, Primăria trebuie să asi-

gure un perimetru. Aici e un 

fel de ghetou pentru clujeni, 

suntem în spatele unui ho-

tel pe varianta Zorilor”, a ex-

plicat deputatul clujean, 

într-un live pe Facebook.

„Un ghetou de-a valma, 

cu nişte parcări improviza-

te, blocuri fără loc de joacă. 

Unul dintre ghetourile Clu-

jului, cu tipul de acces ab-

solut ciudat... oraş de câte 

stele vrem noi. Pentru con-

spiraţionişti, aici este şi an-

tena 5G a lui Bill Gates. Glu-

mesc, sper că aţi înţeles, dar 

borcanele astea de zacuscă 

mi-au făcut ziua”, a mai spus 

parlamentarul clujean.

Reamintim, că primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, s-a declarat dese-

ori extrem de supărat şi ne-

mulţumit de cum se face co-

lectarea selectivă de către ce-

le două fi rme de salubritate, 

Rosal şi Branter-Vereş. Anul 

trecut, edilul vorbea chiar 

despre rezilierea contracte-

lor, apărându-i în repetate 

rânduri pe clujeni, pe care 

nu îi considera vinovaţi de 

situaţiile ruşinoase. Acum, 

aceste nemulţumiri par să fi  

dispărut, deşi situaţia nu es-

te roz, mai ales la punctele 

gospodăreşti „ascunse” în 

inimile cartierelor.

Punct de colectare selectivă „de 5 stele”. „Antena 5G” 
a lui Bill Gates veghează peste borcanele de zacuscă!

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Au apărut peşti morţi 

pe suprafaţa lacului 

de la Iulius Mall, 

se plâng clujenii, 

care solicită intervenţia 

administraţiei locale.

Lacul Gheorgheni este su-

focat de alge şi arată „tare 

urât”, se plâng clujenii, pe 

grupul de Facebook „Clujul 

Civic”. În timp ce unii sus-

ţin că nici peştii nu sunt ne-

muritori, alţii sunt de păre-

re că vietăţile mor fiindcă 

nu mai pot respira, semna-

lând că, odată cu încălzirea 

vremii, mirosul din zonă va 

deveni insuportabil.

Călin S. spune că, deşi la-

cul a fost curăţat în urmă cu 

doi ani, problema persistă. 

Reamintim, în iulie 2019, zeci 

de raţe moarte au fost găsi-

te pe suprafaţa „Lacului fă-

ră fund”, motiv de îngrijo-

rare pentru activiştii de me-

diu. Acum, clujenii cer mai 

multă implicare din partea 

Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca.

Cosmin B. susţine că o 

curăţenie cu un excavator 

plutitor, care este deja în 

posesia Apelor Române la 

Cluj, respectiv popularea 

lacului cu două specii de 

crapi fitofagi ar salva Lacul 

Gheorgheni de la aspectul 

de „cimitir de peşti”. La în-

ceputul lunii martie, însuşi 

primarul Emil Boc a parti-

cipat la o acţiune de popu-

lare cu peşte a lacurilor 1 

şi 3 din Gheorgheni.

Cauza morţii 
„nu este naturală”

Radu Mititean, directorul 

executiv al Clubului de Ci-

cloturism „Napoca” (CCN), 

este de părere că, deşi lacul 

este eutrofizat (proces na-

tural sau artificial de îmbo-

găţire cu materii organice şi 

cu substanţe nutritive – n.r.), 

iar mortalitate piscicolă „a 

fost şi va mai fi”, cauza a-

pariţiei peştilor morţi „nu 

este naturală”, aşa cum sus-

ţin an de an autorităţile.

„Fenomenul e provocat 

de om, de măsurile luate de 

autorităţi... pentru că în mod 

iresponsabil s-a permis în-

treruperea legăturii şi apor-

tului de apă proaspătă care 

exista în trecut şi nici nu 

mai sunt suprafeţe suficien-

te cu vegetaţie acvatică, deci 

nu mai prea are loc fenome-

nul de epurare naturală”, 

explică Radu Mititean.

Cum apa este poluată cu 

nutrienţi, mecanismele na-

turale nu mai au cum să func-

ţioneze într-un lac care „a 

ajuns înconjurat în mare par-

te de betoane”, spune Miti-

tean, care avertizează că eu-

trofi zarea accelerată, mai ales 

în perioadele calde, devine 

şi mai probabilă. De altfel, 

vorbim despre un fenomen 

tot mai răspândit în Româ-

nia, în care „deviza” în le-

gătură cu gestiunea apelor 

de suprafaţă este „apelor ţă-

rii cât mai mult beton”, afi r-

mă liderul CCN.

Reamintim, că Lacul 1 din 

Gheorgheni urmează să fi e 

reabilitat, mai precis zona 

terenului adiacent malului 

nordic al lacului 1, care în 

prezent este „nesatisfăcătoa-

re şi cu un aspect estetic de-

zolant, nemodernizată (pă-

mânt, balast, piatră şi pe alo-

curi asfalt degradat)”, susţi-

ne municipalitatea. Scopul 

lucrărilor este completarea 

tronsonului sudic al lacului 

(amenajat între 2012-2013), 

în vederea unui circuit con-

tinuu în jurul lacului.

Lacul Gheorgheni, 
„cimitir” de pești?
Peștii morți „răsar” pe luciul apei, clujenii cer implicarea autorităților

Au apărut pești morți pe suprafața Lacului Gheorgheni, care urmează să devină 
„cel mai frumos proiect de lac din Transilvania”

Un clujean a prezentat 

situaţia dezastruoasă din-

tr-un loc superb, afl at la 

doar câteva zeci de kilo-

metri de Cluj-Napoca.

Lacul Someşul Cald este o 

atracţie turistică importantă a 

judeţului Cluj şi un loc de eva-

dare, măcar pentru o zi, în 

natură, pentru clujeni. Este şi 

unul dintre locurile unde clu-

jenii se pot relaxa în perioa-

da stării de alertă.

Din păcate, nu toată lumea 

apreciază importanţa lacului. Din 

fi lmarea realizată de un clujean, 

se poate vedea că cineva a con-

struit un zid din cauciucuri în 

zonă, chiar pe malul lacului.

Lacul Someşul Cald face 

parte din salba de amenajări 

hidroenergetice de pe valea 

Someşului Cald, urmând ce-

lor din amonte: Fântânele şi 

Tarniţa. Apele sale sunt fo-

losite pentru a pune în miş-

care turbina de tip Kaplan a 

unui hidroagregat cu o pu-

tere instalată de 12 Mw, pus 

în funcţiune la data de 10 

martie 1983.

„Baraj” de cauciuc 
pe Lacul Someșul Cald

VEZI IMAGINILE SCANDALOASE CU 
ZIDUL DE CAUCIUC!

Zeci de localnici din 

Floreşti şi-au spus nemul-

ţumirea, pe Facebook, cu 

privire la modul în care 

arată pădurea din cea mai 

mare comună din 

România. O tânără a pos-

tat într-un grup al comu-

nităţii din Floreşti o foto-

grafi e cu deşeurile aduna-

te din zona împădurită şi 

a transmis un mesaj ferm 

către toţi localnicii.

„Dragi oameni. Avem o 

pădure tare frumoasă în Flo-

reşti. Hai, să avem grijă de 

ea, dacă doreşti să consumi 

în pădure diferite lichide şi 

să mănânci diferite bunătăţi! 

Te rog, nu uita să le iei cu 

tine inapoi şi să le arunci la 

primul tomberon de gunoi. 

Ar fi  util să ai la tine mereu 

o pungă şi pe drum când te 

intorci de la plimbare, poţi 

să pui în pungă şi alte sti-

cle/plastic/hârtii aruncate. 

Pădurea ne va mulţumi!”, a 

fost mesajul iniţial.

Îndemnul a stârnit furie în 

comunitatea din Floreşti. În 

plus, cineva a venit şi cu ide-

ea de a organiza săptămânal 

acţiuni de strângere a gunoa-

ielor. „Am ajuns să merg în 

pădure cu sac de 120 de litri. 

O plasa normală de cumpă-

rături nu e sufi cientă. M-au 

văzut toţi cu ditamai sacul 

plin de gunoaie, iar după 2 

zile, fi x lângă pădure unde 

am curăţat, a fost mai plin ca 

dată trecută. Mi-e silă de aşa 

oameni! Unii sunt pe pămân-

tul asta doar să facă rău”, a 

scris o femeie.

Un alt localnic a venit cu 

măsuri concrete pentru a sto-

pa fenomenul: „Am putea or-

ganiza un weekend de cură-

ţare masivă pe dealurile şi pă-

durile de pe lângă Floreşti”, 

s-a remarcat bărbatul în sec-

ţiunea de comentarii.

Floreștenii sunt foc și pară 
pe mizeriile din pădure
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MESAJ DE INTERES PUBLIC

Directorul general 

al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia 

Consumatorilor (ANPC), 

Paul Anghel, a avertizat 

că în România există 

modele de măşti 

aflate pe lista produse-

lor periculoase, 

care nu ar trebui 

să fie puse în vânzare.

Paul Anghel spune că ris-

cul de infectare cu noul co-

ronavirus este mai mare cu 

aceste modele de măşti. 

Sunt 32 de modele care nu 

au trecut testele europene 

de calitate.

„ALERTĂ. Câteva modele 

de măşti afl ate pe sistemul de 

alertă rapidă RAPEX privind 

produsele periculoase. Capa-

citatea totală de fi ltrare a măş-

tilor este insufi cientă, iar măş-

tile nu se adaptează corespun-

zător la faţă. În consecinţă, o 

cantitate excesivă de particu-

le sau de microorganisme poa-

te trece prin măşti, sporind 

riscul de infecţie în cazul în 

care nu este combinată cu mă-

suri de protecţie suplimenta-

re. Nu respectă Regulamentul 

privind echipamentele indivi-

duale de protecţie”, avertizea-

ză Paul Anghel.

În sistemul european de 

alertă rapidă pentru produse 

nealimentare (RAPEX) există 

în prezent alerte pentru 32 de 

tipuri de măşti de protecţie 

neconforme, cea mai recentă 

alertă privind 15 noi tipuri, 

informează InfoCons.

Prima alertă a fost trans-

misă în data de 28 aprilie 2020, 

pentru 4 tipuri de măşti, cea 

de-a doua alertă a fost trans-

misă în data de 9 mai 2020, 

pentru alte 7 noi tipuri de 

măşti, iar cea de-a treia aler-

tă în data de 22 mai 2020, 

pentru alte 6 noi tipuri de 

măşti. Cele mai multe sunt fa-

bricate în China, dar şi cu pro-

ducător necunoscut.

Pe piaţa din România 
se vând măşti neconforme

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Filiala Transilvania 

a Ordinului Arhitecţilor 

din România şi Consiliul 

Judeţean Cluj au lansat 

concursul internaţional 

de soluţii pentru proiecta-

rea Centrului Integrat de 

Transplant Cluj-Napoca.

Centrul Integrat de Trans-

plant va fi  construit pe stra-

da Victor Babeş, din Cluj-Na-

poca, pe un teren al Consi-

liului Judeţean (CJ) Cluj. Rând 

pe rând, preşedintele forului 

administrativ judeţean, Alin 

Tişe, spunea că pe acel teren 

se va construi ba un mall, ba 

un parking, ba un spital de 

copii, iar acum un Centru In-

tegrat de Transplant. Potrivit 

anunţului de lansare a con-

cursului de soluţii, Centrul 

va face parte din structura 

Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj.

Proiectul urmăreşte reali-

zarea primului Centru de 

Transplant din ţară care aco-

modează toate facilităţile ne-

cesare pentru patru tipuri de 

transplant – transplant de cord, 

transplant de plămân, trans-

plant hepatic şi transplant re-

nal. „Proiectul Centrului In-

tegrat de Transplant îşi pro-

pune să ofere un exemplu de 

bune practici atât în ceea ce 

priveşte arhitectura medica-

lă, cât şi în ceea ce priveşte 

inserţia unui volum de arhi-

tectură contemporană într-un 

sit istoric, eterogen”, arată or-

ganizatorii concursului.

Prin construirea Centrului 

de Transplant, Consiliul Jude-

ţean Cluj urmăreşte dezvolta-

rea unui centru de transplant 

integrat care să ofere o arie lar-

gă de servicii medicale de trans-

plant de organe, de calitate şi 

accesibile tuturor pacienţilor, 

realizarea unei clădiri noi de 

spital, proiectată în conformi-

tate cu standardele internaţi-

onale din domeniu. Vorbim 

despre o investiţie de circa 4,25 

milioane de euro.

Câştigătorul va fi  
anunţat în septembrie

Autoritatea contractantă a 

proiectului este CJ Cluj. Con-

cursul de soluţii este public, 

într-o singură fază, deschis 

pentru România, ţările Uniu-

nii Europene şi Spaţiului Eco-

nomic European şi Confede-

raţia Elveţiană.

Premii acordate: Premiul I 
(contractul de proiectare cu va-

loare estimată la nivelul sumei 

de 4.252.500 euro, fără TVA), 

Premiul II (60.000 euro), Pre-
miul III (30.000 euro), Menţi-
unea I (5.000 euro), Menţiu-
nea II (5.000 euro). Membrii 

juriului sunt Claudiu Salanţă 

– arhitect şef CJ Cluj, dr. An-

drei Leşan, dr. Peter Jaksch, 

arh. Ştefan Bâlici, arh. Oana 

Gavriliu, arh. Dirk D’herde şi 

arh. Andrei Şerbescu.

Cine va proiecta Centrul 
de Transplant din Cluj?

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Mai mulţi stomatologi 

din Cluj aplică preţuri mai 

mari ca să îşi acopere cos-

turile pentru echipamentele 

de protecție împotriva 

noului coronavirus.

Începând cu data de 15 

mai, medicii stomatologi şi-au 

redeschis cabinetele. Odată 

ce şi-au reluat activitatea, 

dentiştii au fost nevoiţi să ia 

măsuri stricte. Din acest mo-

tiv, pacienţii care au fost la 

stomatolog de când s-au re-

deschis cabinetele, spun că 

dentiştii aplică o „taxă CO-

VID”, adică preţul interven-

ţiilor a crescut pentru a aco-

peri costurile care implică fo-

losirea echipamentelor de pro-

tecţie suplimentare.

50 sau 100 de lei în plus, 
în funcţie de cabinet

Nu toate cabinetele stoma-

tologice aplică această „taxă CO-

VID”, însă de cele mai multe 

ori, pacienţii trebuie să scoată 

50 de lei în plus din buzunar.

„Taxa poate fi  de la 50 de 

lei în sus, presupun că asta 

depinde de fi ecare medic în 

parte. Însă, ei te pun să plă-

teşti faptul că ei trebuie să igi-

enizeze după terminarea con-

sultaţiei şi statul nu le oferă 

bani îndeajuns”, a spus Ma-

ria Ardelean, o clujeancă.

„Taxa rezultă din costul 

materialelor suplimentare de 

protecţie, materiale de unică 

folosinţă. Pentru fi ecare paci-

ent se ia alt echipament”, a 

spus Adriana Broza.

„E pentru materiale de pro-

tecţie şi dezinfectare. Am plă-

tit pentru copil 55 de lei, în 

condiţiile în care a fost singur 

în cabinet şi e micuţ”, a spus 

Alina Mohanu.

„Tatăl meu a fost progra-

mat pentru o plombă şi a plă-

tit taxa de dezinfectar de 50 

de lei, pe lângă manoperă”, a 

zis Ramona Chira.

Sunt cabinete însă în ca-

re preţul trece cu mult de 50 

de lei, ajungând chiar şi la 

100 de lei.

„Am dat cu 100 de lei în 

plus pentru dezinfectarea apa-

ratelor folosite” a zis o tână-

ră, iar o alta a plătit 90 de lei 

în plus la un cabinet stomato-

logic din centrul oraşului.

Ce reguli trebuie 
să respecte dentiştii 
şi pacienţii?

Pacienţii sunt triaţi de că-

tre medicul stomatolog, şi li 

se aplică un chestionar, însă 

primul pas pe care trebuie să 

îl facă este să aibă o discuţie 

telefonică cu dentistul. Stoma-

tologii trebuie să aibă grijă la 

realizarea unei distanţări ora-

re a consultaţiilor, dar şi să ia 

temperatura pacienţilor odată 

ce aceştia ajung la cabinetul 

stomatologic. De asemenea, 

medicii stomatologi trbuie să 

gestioneze foarte bine atât să-

lile de aşteptare cât şi circui-

tul fi ecărui pacient în parte.

Fiindcă orice pacient poa-

te să fi e purtător, pentru sto-

matologii din întreaga ţară ris-

curile sunt mari, aşa că sunt 

nevoiţi să folosească echipa-

ment de protecţie adecvat. 

Medicul trebuie să aibă un 

echipament protector, vizie-

ră, ochelari, capelină, boto-

şei, combinezon. Acestea sunt 

obligatorii, mai ales în cazul 

în care pacientul are corona-

virus. De asemenea, trebuie 

să poarte pentru protecţie şi 

un halat impermeabil. Aces-

te echipamente de protecţie 

trebuie înlocuite cu unele noi 

după fi ecare pacient.

Aşadar, costurile pentru 

echipamente şi pentru dezin-

fectante au crescut. De aseme-

nea, dentiştii au o cheltuială 

în plus în cazul în care paci-

entul nu are mască în momen-

tul în care intră în cabinet.

„Atunci când pacientul in-

tră în cabinet, în cazul în ca-

re nu are mască, trebuie să îi 

ofer eu una, iar eu trebuie să 

port fi e combinezon, fi e echi-

pament întreg de protecţie de 

unică folosinţă. Tipul de mas-

că pe care îl folosesc depinde 

de manopera pe care o fac, 

dacă este sau nu generatoare 

de aerosoli. Aerosolii înseam-

nă pulberea de apă care este 

emanată când se face un de-

tartraj sau când se lucrează 

cu turbina şi ies vapori de a-

pă peste tot”, a explicat Dia-

na Stîngă, medic stomatolog.

Peste 1.600 de medici stoma-

tologi au cabinete în judeţul Cluj.

De ce trebuie să plătim 
taxă „COVID” la dentist?
Mulţi stomatologi din județul Cluj au mărit preţurile 

Dentiştii trebuie să schimbe echipamentul de protecţie 
de unică folosinţă după fi ecare pacient
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Problema uniformelor 

şcolare a devenit din nou 

subiect de scandal, după 

ce un senator a depus 

un proiect de lege prin 

care elevii să fi e obligaţi 

să poarte uniforme.

Din anul 1990, elevii nu 

mai sunt obligaţi să poarte u-

niforme în şcoli. În ultimii 30 

de ani au fost destule încer-

cări de reintroducere a ţinutei 

obligatorii. Din anul 2011 acest 

subiect reapare în fi ecare toam-

nă. An de an au fost depuse 

proiecte de legi care vizau fi e 

obligaţia elevilor de a purta u-

niforme, fi e însemne distinc-

tive, aşa cum a fost cazul în 

2015. Doi ani mai târziu, su-

biectul a revenit în discuţie, la 

fel şi în anul 2018.

Un nou proiect de lege 
pentru uniforme

Totuşi, discuţia a rămas în 

aer. Săptămâna trecută, într-un 

context în care sistemul edu-

caţional românesc este extrem 

de fragil din cauza pandemi-

ei de coronavirus şi trecerea 

la orele online, un senator a 

venit cu încă un proiect de le-

ge care prevede introducerea 

obligativităţii purtării unifor-

melor şcolare.

„Am depus la Senat un pro-

iect ce ţine de introducerea u-

niformelor în şcoli, începand 

cu anul şcolar 2020-2021, în 

contextul în care unele dintre 

scoli si licee deja au adoptat 

această practică. În sprijinul 

părinţilor m-am gândit să vin 

şi cu un ajutor de la Stat pen-

tru uniforme, în valoare de 350 

de lei pe an, ajutor ce va fi  dat 

la începutul Anului şcolar. Edu-

catia reprezinta viitorul Româ-

niei”, scrie Lucian Iliescu, se-

natorul PMP care a depus pro-

iectul de lege.

Elevii reacţionează în-

să la acest proiect de le-

ge, motivând că purtarea 

aceleaşi ţinute de către toţi 

elevii nu îi va ajuta pe 

elevi să se descurce mai 

bine la şcoală şi ar impli-

ca costuri prea mari.

„Consiliul Naţional al Ele-

vilor contestă ferm această 

propunere. Aşa cum am re-

liefat şi în anul 2018, atunci 

când a fost modifi cat Regu-

lamentul-cadru de organiza-

re şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversi-

tar din România (ROFUIP), 

instituirea obligativităţii pur-

tării uniformei în rândul ele-

vilor nu atrage după sine şi 

creşterea calităţii actului edu-

caţional. Este esenţial să nu 

pierdem din vedere impac-

tul bugetar pe care această 

măsură îl va avea. În aseme-

nea contexte de criză, ne 

dăm seama că problema echi-

tăţii în sistemul de învăţă-

mânt nu poate fi  rezolvată 

prin uniforme şcolare, ci prin 

acţiuni de impact şi servicii 

sociale calitative. Cei 350 

de lei pot fi folosiţi pentru 

achiziţionarea de echipa-

mente pentru accesarea şco-

lii online, motiv pentru ca-

re solicităm retragerea aces-

tei iniţiative legislative lip-

site de fundament.”, a de-

clarat Antonia-Laura Pup, 

preşedintele Consiliului Na-

ţional al Elevilor.

Nici elevii clujeni 
nu vor uniforme

Elevii clujeni, de aseme-

nea, susţin demersul de la ni-

vel naţional.

„Consider că în momen-

tul actual, în loc să înain-

tăm cu sistemul educaţional 

şi să ne îndreptăm către un 

învăţământ prosper şi bine 

funcţional, nu doar că ră-

mânem pe loc, ba chiar re-

gresăm şi ne întoarcem la o 

problemă pe care am dez-

bătut-o cu ani în urmă. Con-

sider că reintroducerea uni-

formelor şi obligativitatea 

elevului de a o purta, nu 

ajută cu nimic sistemul de 

învăţământ. Introducerea u-

niformelor nu creşte calita-

tea actului educaţional sau 

siguranţa elevilor în şcoli. 

În locul unui voucher de 350 

de lei pentru milioanele de 

elevi din România cu care 

să se achiziţioneze unifor-

me, banii se pot redirecţio-

na către miile de elevi care 

nu au acces la şcoala onli-

ne, la sutele de şcoli cu to-

aletă în curtea din spate, la 

miile de clase fără căldură 

sau la dotarea sălilor de exa-

men cu aparate pentru re-

glarea temperaturii şi mul-

te alte lucruri benefice pen-

tru elevi”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj Rareş Gă-

lăţan, preşedintele Consiliu-

lui Judeţean al Elevilor Cluj.

Uniformele îngrădesc 
personalitatea elevilor

Dacă în cele mai multe 

şcoli din Marea Britanie şi 

Franţa uniforma este obli-

gatorie, în Polonia, de exem-

plu, a fost eliminată încă 

din anul 1988. În Germania 

şi Elveţia, elevii poartă mai 

mult echipamente sportive, 

ca să se diferenţieze de cei-

lalţi copii. În România, re-

introducerea uniformei obli-

gatorii nu este privită cu 

ochi buni nici de experţii 

în parenting.

„Uniformele îi afectează 

pe copii dacă sunt purtate 

zilnic. Cred că le îngrădeş-

te personalitatea şi exprima-

rea personalităţii lor. Unii 

sunt mai vulcanici, unii sunt 

mai în ton cu modă. Şi îmi 

pare că moda şi stilul de îm-

brăcat este foarte important 

să îl respectăm la copii”, 

spune Otilia Mantelers, ex-

pert în parenting.

Elevii consideră că banii care 
ar trebui pentru uniforme pot 

fi redirecționați

Elevii nu vor 
uniforme în școli
Elev: „În loc să ne îndreptăm către un învățământ 
prosper, noi regresăm”
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Elevii din clasele termina-

le se întorc la şcoală înce-

pând de astăzi, iar orele 

se vor desfăşura în condi-

ţii de siguranţă.

Începând de astrăzi, ab-

solvenţii claselor a VIII-a 

şi ai studiilor liceale, s-au 

întors la şcoală ca să par-

ticipe la pregătirea supli-

mentară pentru examene-

le naţionale.

Pentru ca orele să se des-

făşoare în condiţii de sigu-

ranţp, în fiecare unitate de 

învăţământ au fost marca-

te culoare speciale de ac-

ces în sala de clasă, ieşirea 

va fi separată, distanţa în-

tre elevi va trebui să fie pe 

tot parcursul programului 

de la şcoală de cel puţin 1,5 

m. De altfel, şi mobilierul 

în sălile de clasă a fost ast-

fel aşezat încât să fie înde-

plinită această condiţie. În 

sălile cu un spaţiu generos 

vor putea fi aduşi cel mult 

10 elevi, în sălile mai mi-

ci acest număr va fi chiar 

mai mic. Este cazul multor 

şcoli gimnaziale din me-

diul rural, în care numărul 

de elevi este oricum foarte 

mic din cauza scăderii na-

turale a efectivului de elevi 

din şcoală.

Elevii şi cadrele didactice 

care vor reveni la şcoală pen-

tru pregătirea examenelor 

naţionale vor benefi cia gra-

tuit de măşti de protecţie pe 

care Guvernul le va distribui 

prin intermediul inspectora-

telor şcolare.

Elevii se întorc la școală. Orele se vor 
desfășura în condiții de siguranță.
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Centrul de Artă 

Contemporană a revenit 

în discuţie după ani de 

zile de promisiuni şi după 

ce părea că autorităţile au 

uitat cu desăvârşire de 

acest spaţiu dedicat artiş-

tilor. Primăria 

Cluj-Napoca aşteaptă 

fi nanţări europene.

Centrul de Artă Contem-

porană este o idee care a a-

părut ca o alternativă a Cen-

trului Cultural Transilvania, 

care se lasă aşteptat de mai 

bine de zece ani.

În cadrul unei discuţii des-

pre segmentul cultual al mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc a revenit cu promisiuni 

în ceea ce priveşte Centrul de 

Artă Contemporană.

„Avem în proiect realiza-

rea Centrului de Artă Con-

temporană, ne vom mişca, 

sper, mai repede, cu ceea ce 

înseamnă clădirea de pe stra-

da 21 Decembrie, cu fosta 

cazarmă”, a spus primarul 

Emil Boc.

Acum autorităţile aşteaptă 

fi nanţări europene pentru re-

alizarea acestui proiect major.

„Este finalizat proiectul 

tehnic şi urmează să obţi-

nem finanţare din fonduri 

europene, probabil în ianu-

arie”, a completat Ovidiu 

Cîmpean, director de Dez-

voltare Locală din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Centrul de Artă fără casă
Centrul de Artă Contem-

porană a fost mai mult un 

vis, o speranţă pentru artişti 

proiectul-cheie cu care 

Cluj-Napoca a concurat pen-

tru titlul de Capitală Europea-

nă a Culturii, un proiect ca-

re însă s-a lovit de multe pie-

dici. Cea mai mare problemă 

care a fost întâmpinată a fost 

cea de găsire a unei locaţii. 

De fapt, acest loc al artistilor 

nu a avut o „casă”. La înce-

put a fost vehiculată ca loca-

ţie platforma CUG, dar pla-

nul nu s-a concretizat. Iniţi-

al, Centrul ar fi  trebuit să 

funcţioneze în mai multe clă-

diri: una pe Iuliu Maniu, ci-

nematogaful Favorit de pe 

Horea şi Gara Mică. S-a dis-

cutat chiar să se creeze un li-

ant între acesta şi Centrul 

pentru Industrii Creative din 

Lomb. Au fost alocată o su-

mă uluitoare pentru realiza-

rea acestui proiect: 12 mili-

oane de euro. Acelor clădiri 

li s-a găsit însă altă funcţio-

nalitate: gara mică a devenit 

un magazin, Primăria nu a 

mai cumpărat cinematogra-

ful Favorit, iar în clădirea de 

pe Iuliu Maniu ar trebui să 

se mute poliţia locală.

Fosta cazarmă să devină 
loc de adunare al artiştilor

Atunci, arhitectul Sza-

volcs Guttman a venit cu 

propunerea să repare şi fos-

ta cazarmă de pe Bulevar-

dul 21 Decembrie, o clădire 

în ruină, care a devenit cu-

noscută în întreaga ţară da-

torită unui mesaj de tip gra-

fitti. Probabil şi clujenii ţin 

minte clădirea pe care scria 

„Mai bine te rătăceşti în pă-

dure decât fără pădure”. Clă-

direa oricum era deja prin-

să în alt proiect, ar fi trebu-

it să fie o poartă de intrare 

către viitorul Centru Cultu-

ral Transilvania.

Asta se întâmpla în 

2017, an în care directo-

rul Centrului Cultural Clu-

jean, Ştefan Teişanu anun-

ţa că Centrul European de 

Artă Contemporană va fi 

pus la dispoziţia artiştilor 

clujeni în anul 2020. Sun-

tem în 2020, iar Primăria 

Cluj-Napoca aşteaptă în 

acest moment bani din 

fonduri europene pentru 

realizarea proiectului.

„Acest Centru European 

de Artă Contemporană pe 

care îl visăm la Cluj spe-

răm să îl avem în trei ani. 

Este rolul meu să fiu opti-

mist ca manager al proiec-

tului. Pentru acest Centru 

European de Artă Contem-

porană am făcut un proiect 

tehnic de reconversie a ve-

chii garnizoane militare de 

pe Bulevardul 21 Decembrie 

1989, urmând ca acolo să 

avem 4000 de metri pătraţi 

de expunere. Acest centru 

va fi condus de UAD, Uni-

unea Artiştilor Plastici, De-

partamentul de Cinemato-

grafie şi Media al UBB şi 

cei doi reprezentanţi ai sec-

torului independent, Fabri-

ca de Pensule şi Centrul de 

Interes. Cheltuielile în ma-

rea lor majoritate vor fi sus-

ţinute de către Primărie. 

Centrul Cultural Clujean, 

organizaţie care încearcă să 

adune sectorul cultural şi 

academic în proiecte de 

acest tip, ar urma să asigu-

re managementul proiecte-

lor propriu-zise pe care par-

tenerii noştri le gândesc şi 

le contractează”, a precizat 

Ştefan Teişanu, directorul 

Centrului Cultural Clujean, 

în urmă cu trei ani.

Fără aviz de la comisia 
de monumente

La începutul lunii ianu-

arie 2018, Centrul Cultural 

Clujean a anunţat că are un 

proiect tehnic şi prezenta 

chiar şi o schiţă cu noua fa-

ţă a viitorul Centru de Ar-

tă Contemporană. Însă nu 

a primit aviz de la Comisia 

de Monumente pentru acel 

proiect tehnic.

Se pare că după doi ani de 

zile, municipalitatea a reuşit 

să obţină aprobarea comisi-

ei de monumente. Reprezen-

tanţii administraţiei locale nu 

au specifi cat cât timp va du-

ra până va prinde viaţă pro-

iectul odată ce se vor primi 

fondurile europene.

PROMISIUNI PENTRU CULTURA DIN CLUJ

Centrul de Artă Contemporană 
începe să prindă contur... pe hârtie!

Fosta cazarmă de pe Bulevardul 21 Decembrie se va transforma într-un loc dedicat artelor contemporane
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După prelungita între-

rupere cauzată de epi-

demie, sectorul cultural 

se pregăteşte de relua-

rea activităţii.

Spectacolele cu public sunt 

permise în aer liber de la 1 iu-

nie, cu respectarea unor reguli.

Cât priveşte actele artisti-

ce în spaţii închise, acestea 

s-ar putea relua abia după ce 

numărul noilor infecţii zilni-

ce cu SARS-CoV-2 va scădea 

sub pragul de 50.

„Intenţia este ca, după 1 

iunie, să începem o serie de 

relaxări etapizate, în ceea 

ce priveşte spectacole, con-

certe, piese de teatru. Avem 

în vedere permiterea desfă-

şurării evenimentelor doar 

în aer liber şi în interior, 

într-o etapă ulterioară, când 

cazurile vor scădea mult sub 

50 pe zi, să zicem. Am dat 

această cifră luând exem-

plul Austriei, care a permis 

spectacolele în săli, dar aco-

lo sunt 10-12 îmbolnăviri pe 

zi la nivel naţional. Când ai 

asemenea cifre, măsurile de 

relaxare sunt mult mai avan-

sate”, a declarat Bogdan 

Gheorghiu, ministrul Cultu-

rii pentru Europa FM.

Marile festivaluri, la ca-

re participarea depăşeşte o 

mie de persoane, ar urma 

să fie amânate până în toam-

nă. În urma discuţiilor cu 

organizatorii acestor eveni-

mente, Ministerul Culturii a 

întocmit un proiect de lege 

în acest sens.

„Am conceput proiectul 

de lege în sensul în care o-

rice eveniment la care par-

ticipă peste o mie de per-

soane nu va fi organizat pâ-

nă la 1 septembrie. Precizez 

că în Germania, Merkel a 

anunţat că niciun mare eve-

niment nu va fi până la 1 

septembrie. Dacă acest act 

normativ va trece de Parla-

ment, va fi lege şi atunci ei 

vor putea beneficia de un 

cadru oficial pentru a-şi re-

glementa ceea ce ţine de a-

ceastă perioadă neobişnui-

tă”, a explicat ministrul.

Ministerul Culturii şi cel al 

Sănătăţii au convenit, totoda-

tă, asupra ordinului prin ca-

re se stabileşte reluarea de în-

dată a fi lmărilor pentru pro-

ducţii cinematografi ce, cu res-

pectarea unor condiţii.

„Se prevăd o serie de nor-

me pentru protecţia celor ce-şi 

desfăşoară activitatea în aces-

te studiouri de producţie. În 

prima etapă s-au permis relu-

area fi lmărilor, deşi de la pri-

mele discuţii erau prevăzute 

aceste eliminări de restricţii 

în a doua etapă de relaxare, 

dar în urma discuţiilor i-am 

convins pe epidemiologi să 

intre fi lmările în prima etapă, 

pentru că este o activitate cu 

risc mai scăzut din punct de 

vedere epidemiologic decât 

cele cu publicul”, a conchis 

ministrul Bogdan Gheorghiu.

Organizatorii TIFF deja 

au anunţat că urmează să 

organizeze evenimente în 

aer liber.

Tudor Giurgiu, a declarat 

că TIFF-ul va fi  organizat cu 

siguranţă în acest an, proba-

bil în prima jumătate a lunii 

august, cu respectarea măsu-

rilor de siguranţă.

„Va fi  un TIFF diferit în 

sensul în care, evident, prio-

ritatea cea mai mare va fi  asi-

gurarea unor măsuri de se-

curitate, de igienă, de dezin-

fectare cu care nu am fost 

obişnuiţi până acum, dar e 

important ca oamenii, odată 

ce intră în incintele fi e inte-

rioare, fi e exterioare ale Fes-

tivalului, să se simtă în sigu-

ranţă. Estimăm că în august 

cinematografele vor fi  deschi-

se, dar nu vor putea funcţio-

na la întreaga capacitate, vor-

bim probabil de jumătate din 

capacitate, vor fi  intervale 

mai mari între fi lme, dezin-

fectarea se va face după fi e-

care proiecţie. În exterior, 

există deja norme europene 

legate de cum se amenajea-

ză o incintă de proiecţie în 

aer liber, cu scaune aşezate 

la un metru jumătate. Va fi  

un timp mai mare alocat in-

trării şi plecării din incintă, 

bilete care se vor achiziţiona 

exclusiv online, deci proba-

bil că vor fi  ceva mai puţine 

fi lme. Interesul sunt convins 

că va fi  la fel de mare, doar 

că în mod sigur nu vom pu-

tea acomoda atât de mulţi 

spectatori şi e important să 

ştie că nu vom putea supli-

menta numărul de spectatori 

pentru că vor fi  nişte norma-

tive foarte clare în vigoare”, 

a spus Tudor Giurgiu la un 

post de radio local.

Cultura se pregătește „să învie” după pauza dictată de pandemie
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Programul spectacolelor difuzate online de Tea-
trul Naţional din Cluj-Napoca 

în luna iunie
Cluj-Napoca – 29 mai 2020

În luna iunie, pe pagina Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, https://www.teatrulnatio-
nalcluj.ro, vă veţi (re)întâlni cu producţii îndrăgite, mixând clasicul cu contemporanul, ge-
nerând perspective noi asupra unor teme și personaje binecunoscute:

Marţi, 2 iunie 2020: RICHARD AL III-LEA SE INTERZICE! (14+)
de Matei Vișniec; regia: Răzvan Mureșan

Joi, 4 iunie 2020: CHIRITZA ÎN CONCERT (12+)
după Vasile Alecsandri și Matei Millo; spectacol-concert de Ada Milea

Sâmbătă, 6 iunie, 2020: IDIOTUL (14+)
după F.M.Dostoievski; regia: Anna Stigsgaard

Marţi, 9 iunie 2020: ROMEO ŞI JULIETA (14+)
de William Shakespeare; regia: Tudor Lucanu

Joi, 11 iunie 2020: ŢIGANIADA (14+)
scenariu de Cătălin Ștefănescu, după Ion Budai-Deleanu; regia: Alexandru Dabija

Sâmbără, 13 iunie 2020: POVEŞTI DE DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE (12+)
după Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Ana Blan-

diana
regia: Tudor Lucanu

Spectacolele online vor începe, conform tradiţiei, la ora 19:00 și vor fi  disponibile spre 
vizionare timp de 23 de ore.

Vă invităm din nou la spectacol pe https://www.teatrulnationalcluj.ro și vă propunem 
și mai multe întâlniri colorate cu actorii, colaboratorii și prietenii teatrului pe pagina noas-
tră de Facebook!

Este ultima lună dinaintea vacanţei de vară și dorim să ne bucurăm de ea din plin – îm-
preună.

Departamentul de Marketing, Comunicare şi PR
TEATRUL NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA
https://www.teatrulnationalcluj.ro/
contactş@ţteatrulnationalcluj

ANUNŢ

Anunţ privind lansarea sesiunii de depunere a proiectelor

Asociaţia GAL Somes Transilvan vă informează că se lansează începând cu 
03.06.2020 sesiunea de depunere a proiectelor pe 2020 pentru măsura:

M2/6B – Valorifi carea patrimoniului local şi consolidarea identităţii locale – ses.1/2020

Benefi ciari eligibili:
• Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
• Instituţii de cult
• Instituţii de învăţământ locale
• ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
• Cooperative

Fonduri disponibile: 143,018 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect:
• 5.000 – 10.000 EURO/proiect pentru APL-uri.
• 5.000 – 100.000 EURO/proiect pentru proiecte de servicii sau mixte, implementate 

de entităţi altele decât APL-uri

Data limită de primire a proiectelor: 03.07.2020

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonţida, str. 
Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între ore-
le 09:00-12:00

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Someş Transilvan.

Date de contact:
Asociaţia GAL Someș Transilvan
Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonţida, Jud. Cluj.
Tel: 0264 262 003
e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com
site: www.galsomestransilvan.ro

Titlul proiectului:„SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE“, proiect fi -
nanţat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR 
2014-2020, sub-Măsura 19.4, conform Contract de fi nanţare subsecvent nr. 2 nr. C 1940 2068 
01 16 6 13 75853/08.01.2020, încheiat între A.F.I.R. și Asociaţia GAL Someș Transilvan

PUBLICITATE

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În vara anului trecut, un 

nou Regulament în ceea 

ce priveşte călătoriile cu 

mijloacele de transport în 

comun din Cluj-Napoca a 

intrat în vigoare. Călătorii 

care urcă şi emană un 

miros urât şi care îi 

deranjează pe ceilalţi 

sunt amendaţi.

Cei care urcă în mijloacele 

de transport în comun murdari 

sau mirosind urât riscă amenzi.

Un cititor Monitorul de Cluj 

a surprins o scenă inedită în 

autobuzul cu numărul 35 ca-

re circulă pe ruta Piaţa Gării 

– Zorilor. „Doamna din ima-

gine mânca azi (luni – n.r.) 

în autobuz salam cu mură-

turi. Nu pot să explic cât de 

urât mirosea. Şi nu este pri-

ma dată când o văd. Mereu 

mănâncă şi miroase îngrozi-

tor”, ne-a spus Ioana, tânăra 

care a surprins imaginile.

Amenzi mari pentru 
cei care miros urât

În luna iunie a anului tre-

cut, a intrat în vigoare un nou 

regulament pentru mijloace-

le de transport în comun. Da-

că urci în mijlocul de trans-

port cu îmbrăcăminte murda-

ră şi urât mirositoare sau da-

că faci gesturi obscene şi in-

sulţi şoferii şi controlorii de 

bilete, rişti să primeşti o amen-

dă usturătoare.

Cine îi amendează însă pe 

clujenii care miros urât sau se 

urcă murdari în troleibuze şi au-

tobuze? Primarul Emil Boc spu-

ne că cei care dau amenzile sunt 

controlorii şi poliţiştii locali.

„Sunt chestiuni de convie-

ţuire publică pe care trebuie să 

le avem în vedere. În orice oraş 

civilizat, evident că îţi doreşti 

să intri şi să ieşi dintr-un mij-

loc de transport în comun în 

care să îţi facă plăcere să-ţi pe-

treci câteva minute. Controlo-

rii vor da aceste amenzi, bine-

înţeles, împreună cu Poliţia Lo-

cală. Trebuie să ai argumentul 

legal pentru a putea aplica sanc-

ţiunile respective. Eu bănuiesc, 

nu mai ştiu exact, dacă prin 

controlori sau prin Poliţia Lo-

cală sau control mixt, vom ve-

dea”, declara primarul Emil 

Boc, înainte de intrarea în vi-

goare a regulamentului.

Sunt amendaţi doar 
dacă sunt prinşi!

Amenzile sunt aplicate 

însă doar dacă un controlor 

surprinde pe cineva care mi-

roase urât.

„Dacă este depistat, es-

te amendat. Nu putem să 

ştim unde şi când va urca 

cineva care nu respectă re-

gulile. Se aplică întocmai 

acel regulament care s-a 

votat de către Consiliul Lo-

cal”, a declarat Liviu Ne-

ag, directorul Companiei 

de Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca.

Noul regulament mai pre-

vede că în mijloacele de 

transport public se interzi-

ce transportarea de mărfuri 

şi bunuri, iar bagajele sunt 

admise numai dacă nu de-

păşesc volumul a două lo-

curi, pentru acestea călăto-

rul fiind obligat să deţină 

titlu de călătorie. Pentru ba-

gajele cu volum mic, care 

se ţin în mână, nu se per-

cepe taxă.

Călătorie cu iz 
de salam și 
murături la Cluj!
O femeie a fost surprinsă fără mască, înfruptându-se 
„din brișcă” într-un autobuz. Cine poate aplica sancțiuni?

Călătorie cu iz de salam și murături într-un autobuz din Cluj-Napoca!

Cea mai veche biserică 

ortodoxă din Cluj-Napoca a 

oferit, timp de două luni de 

zile, mese la domiciliu pen-

tru vârstnici. Această acţiu-

ne a avut scopul de a spri-

jini persoanele vulnerabile 

în contextul răspândirii 

coronavirusului şi a decre-

tării stării de urgenţă.

Astfel, în perioada 15 mar-

tie – 15 mai, Parohia Sfânta 

Treime din Cluj-Napoca, con-

siderată ca fi ind cel mai vechi 

lăcaş de cult ortodox din mu-

nicipiu, a oferit o masă cal-

dă, de prânz, bătrânilor bol-

navi, fără să ţină cont de cre-

dinţa lor sau de etnie.

„Numărul total de porţii ofe-

rite în intervalul celor două luni 

a fost de 1.800, în valoare de 

27.000 lei. Mulţumim cu recu-

noştinţă tuturor susţinătorilor 

şi voluntarilor care s-au impli-

cat şi s-au ostenit pentru a adu-

ce o rază de lumină în viaţa se-

menilor”, au transmis repre-

zentanţii parohiei.

Scurt istoric al bisericii

Biserica Ortodoxă Sfânta Tre-

ime este prima biserică ortodo-

xă din Cluj, edifi ciu construit 

între anii 1795-1796, în stil ba-

roc. Este înscrisă pe lista monu-

mentelor istorice din judeţul 

Cluj, elaborată de Ministerul 

Culturii si Patrimoniului Naţio-

nal din România, în anul 2010.

Lăcaşul se afl ă pe strada Bi-

sericii Ortodoxe, la numărul 12, 

într-o grădină foarte pitorească, 

între mormintele unui vechi ci-

mitir ortodox. Edifi ciul mai es-

te cunoscut ca „Biserica Orto-

doxă din Deal”, cu referire la 

Dealul Hajongard, afl at la su-

dul cetăţii medievale a Clujului. 

În curtea bisericii, la nr. 10, se 

afl ă Ofi ciul Parohial Ortodox Ro-

mân din Cluj-Napoca I.

În aceasta casă, protopopul 

Florea Mureşanu l-a sprijinit pe 

Victor Papilian şi cenaclul său 

literar, punând la dispoziţie ca-

sa parohială, unde locuia.

Masă caldă timp de două luni pentru bătrâni, 
de la cea mai veche biserică ortodoxă
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Mii de poliţişti şi soldaţi 

patrulau duminică în cele 

mai mari oraşe america-

ne, a doua zi după o 

noapte cu manifestaţii 

care degeneraseră în vio-

lenţe împotriva rasismu-

lui, preşedintele Donald 

Trump fi ind acuzat că a 

turnat gaz peste foc, ali-

mentând discordia.

Mânia de care a fost cuprin-

să ţara după moartea, lunea 

trecută, la Minneapolis a unui 

afro-american de 46 de ani, 

George Floyd, sub genunchiul 

unui poliţist alb, a provocat 

tulburări însoţite de jafuri şi 

incendieri voluntare în acest 

mare oraş din nordul ţării.

Violenţele au cuprins sâmbă-

tă seara New York, Philadelphia, 

Dallas, Las Vegas, Seattle, Des 

Moines, Memphis, Los Angeles, 

Atlanta, Miami, Portland, Chica-

go şi capitala Washington. Gu-

vernatorii statelor respective au 

apelat la Garda Naţională.

Unii au decretat restricţii de 

circulaţie. Trafi cul rutier a fost 

întrerupt, maşini şi magazine 

au fost incendiate, iar forţele 

de ordine, desfăşurate în nu-

măr mare, au ripostat cu gaze 

lacrimogene şi, în unele cazuri, 

chiar cu gloanţe de cauciuc. În 

capitala Washington, a fost de-

cretată duminică stare de ase-

diu după noi manifestaţii în 

apropiere de Casa Albă.

Mii de soldați, 
în stare de alertă

Circa 5.000 de soldaţi ai 

Gărzii Naţionale au fost des-

făşuraţi în 15 state şi în Wa-

shington, iar alţi 2.000 au fost 

plasaţi în stare de alertă pen-

tru a fi  gata să intervină da-

că va fi  necesar, a indicat du-

minică Garda Naţională.

Președintele Donald Trump 

a promis „să stopeze violenţa 

colectivă” şi a denunţat agita-

ţiile „stângiştilor radicali” şi în 

special mişcarea radicală „an-

tifa” (antifascistă). Potrivit in-

strucţiunilor sale, unităţile po-

liţiei militare au fost puse în 

stare de alertă pentru a putea 

interveni eventual la Minnea-

polis în termen de patru ore.

Sâmbătă, Trump îi amenin-

ţase pe manifestanţii care s-

ar apropia prea mult de Casa 

Albă că vor fi  primiţi cu „câi-

nii cei mai feroce şi armele 

cele mai ameninţătoare”, cu-

vinte denunţate de opoziţia 

democrată. „El ar trebui să u-

nifi ce ţara noastră şi nu să 

aţâţe fl ăcările”, a declarat pre-

şedinta democrată a Camerei 

Reprezentanţilor, Nancy Pe-

los, la ABC.

„Donald Trump 
agravează lucrurile”

Primăriţa Atlantei, Keisha 

Lance Bottoms, a comparat si-

tuaţia cu confruntările de la 

Charlottesville, unde ciocniri în-

tre militanţi suprematişti albi şi 

antifascişti s-au soldat cu un 

mort şi zeci de răniţi în august 

2017. Trump apreciase atunci 

că există „oameni de bine” în 

ambele tabere. „Preşedintele 

Trump agravează lucrurile. Noi 

am depăşit punctul critic. Reto-

rica sa nu face decât să infl a-

meze lucrurile şi ar trebui doar 

să tacă”, a spus Bottoms.

Mai departe, guvernato-

rul Minnesotei, Tim Walz, 

a atribuit haosul care dom-

neşte la Minneapolis unor 

elemente exterioare statului 

său, care ar putea fi, potri-

vit lui, anarhişti, dar şi su-

prematişti albi sau traficanţi 

de droguri.

Poliţistul alb Derek Chau-

vin care, în înregistrarea vi-

deo care a făcut înconjurul lu-

mii, apasă cu genunchiul mi-

nute în şir pe gâtul lui Floyd, 

a fost arestat vineri şi incul-

pat pentru omucidere invo-

luntară şi acţiune crudă şi pe-

riculoasă cauzatoare de moar-

te. Dar, pentru numeroşi ame-

ricani aceasta nu este sufi ci-

ent: ei cer inculparea sa pen-

tru omucidere voluntară şi 

arestarea altor trei agenţi pre-

zenţi la locul tragediei.

America „fierbe” sub 
semnul rasismului!
Orașele din SUA, sub înaltă tensiune după moartea 
controversată a lui George Floyd

Moartea lui George Floyd a provocat o explozie de furie în Statele Unite ale Americii, dar şi manifestaţii 
împotriva violenţei poliţiei în mai multe oraşe mari din ţară

Fostul vicepreședinte american și candidat la 
alegerile prezidenţiale din noiembrie, Joe 
Biden, a anunţat că a mers la locul unei mani-
festaţii care a avut loc sâmbătă împotriva rasis-
mului în statul său, Delaware, după moartea 
lui George Floyd, relatează AFP. „A manifesta 
împotriva unei astfel de brutalităţi poliţienești 
este un drept și o necesitate. Incendierea ora-
șelor și distrugerea gratuită nu sunt”, a spus 
fosta mână dreaptă a lui Barack Obama.

„Suntem o naţiune care suferă în acest mo-
ment, dar nu trebuie să lăsăm această du-
rere să ne distrugă. În calitate de președin-
te, voi ajuta să purtăm această conversaţie 
și, mai ales, voi asculta, așa cum am făcut 
când am mers la locul manifestaţiei la 
Wilmington”, a mai scris el pe Twitter, în 
timp ce numeroase orașe din ţară se con-
fruntă cu un val de proteste în urma dece-
sului lui Floyd.

Joe Biden: „A manifesta împotriva brutalităţii poliţieneşti 
este un drept şi o necesitate”

Ministerul Apărării azer a 

declarat că este pregătit să 

folosească forţa pentru a 

recâştiga teritoriile ocupa-

te de Erevan în timpul 

războiului din 1991-1994, 

informează EFE.

Potrivit ministerului, citat 

de EurAzia Daily, cu Armenia 

„se poate vorbi doar în limba-

jul forţei”, iar un eventual con-

fl ict între cele două ţări „va 

însemna distrugerea comple-

tă a inamicului”.

Forţele armate azere „vor 

utiliza fără ezitare dreptul 

la forţă pentru eliberarea te-

ritoriilor ocupate”, făcând 

referire la enclava Nagor-

no-Karabah şi cele şapte re-

giuni azere controlate parţi-

al de armata armeană în ca-

litate de aşa-numita „zonă 

de securitate”.

„Măsurile pe care le vom 

lua vor fi mai energice şi 

mai devastatoare decât ce-

le din 2015, 2016 şi 2018”, 

a declarat Ministerul Apă-

rarii, în legătură cu cele mai 

recente escaladări ale ten-

siunilor în regiune.

Cu o zi în urmă, ministrul 

apărării azer, general-colone-

lul Zakir Gasanov, declarase 

că comandamentul şi trupele 

trebuie să fi e pregătite să apli-

ce o lovitură devastatoare in-

amicului pentru a elibera „toa-

te teritoriile ocupate”.

Lipsă de dialog 
între Baku şi Erevan

Azerbaidjanul a efectuat 

săptămâna trecută importan-

te exerciţii militare, foarte apre-

ciate de ministrul Apărării, dar 

condamnate de Armenia care 

le-a califi cat drept „ofensive” 

şi o „tentativă de a alimenta 

tensiunile” în regiune.

Aceste declaraţii intervin 

în contextul absenţei orică-

rui progres în dialogul din-

tre Baku şi Erevan cu privi-

re la conflictul din Nagor-

no-Karabah şi al recentelor 

alegeri în această enclavă, 

controlată de Armenia, des-

făşurate la 14 aprilie.

La 21 mai, premierul ar-

mean Nikol Pashinián a 

mers în Nagorno-Karabah, 

unde a participat la cere-

monia de învestitură a li-

derului autoproclamatei re-

publici, fapt condamnat de 

către Azerbaidjan.

Confl ictul a început 
în anii ´80

Conflictul armeano-azer 

datează din perioada so-

vietică, când la sfârşitul 

anilor î80 teritoriul azer 

Nagorno-Karabah, locuit 

de o majoritate de etnici 

armeni, a cerut alipirea la 

Armenia vecină, după ca-

re a izbucnit un război ca-

re a provocat aproximativ 

25.000 de morţi.

În cele din urmă, forţele 

armene au preluat contro-

lul asupra Karabahului şi 

au ocupat vaste teritorii aze-

re pe care le califică drept 

„zonă de securitate” în ide-

ea de a le uni cu Armenia.

Azerbaidjanul susţine că 

o soluţie la conflictul cu 

Armenia implică în mod 

necesar eliberarea teritori-

ilor ocupate, cerere care a 

fost susţinută de mai mul-

te rezoluţii ale Consiliului 

de Securitate al ONU, con-

form EFE.

Azerbaidjan și Armenia, 
în prag de război?

China a promis, luni, un 

„contraatac” Statelor 

Unite ale Americii după 

anunţurile preşedintelui 

Donald Trump, care vrea 

să limiteze accesul cetă-

ţenilor chinezi pe terito-

riul american şi să impu-

nă sancţiuni comerciale 

Hong Kong-ului, 

relatează AFP.

Este prima reacţie a Bei-

jingului după măsurile anun-

ţate vineri de liderul de la 

Casa Albă. Aceasta survine 

în contextul puternicelor 

tensiuni bilaterale în jurul 

pandemiei COVID-19, a si-

tuaţiei musulmanilor uiguri 

din nord-vestul Chinei şi a 

comerţului bilateral. Într-o 

declaraţie pe un ton ferm, 

Donald Trump a anunţat că 

SUA suspendă intrarea pe 

teritoriul său a cetăţenilor 

chinezi care prezintă un 

„risc” potenţial pentru se-

curitatea ţării.

De asemenea, miliardarul 

republican a cerut adminis-

traţiei sale să pună capăt mă-

surilor comerciale preferen-

ţiale acordate Hong Kong-ului, 

pentru a denunţa o lege con-

troversată privind securita-

tea naţională impusă de Bei-

jing în teritoriul său auto-

nom. În plus, Donald Trump 

le-a cerut colaboratorilor săi 

să ancheteze asupra compa-

niilor chineze listate în SUA.

„Orice afirmaţii sau acţi-

uni care dăunează interese-

lor Chinei se vor lovi de un 

contraatac ferm. China ce-

re SUA să remedieze imedi-

at aceste erori şi să renun-

ţe la mentalitatea lor de Răz-

boi Rece”, a declarat Zhao 

Lijian, purtător de cuvânt 

al Ministerului chinez al Afa-

cerilor Externe.

Climatul este unul explo-

ziv între Beijing şi Washin-

gton de câteva luni de zile, 

administraţia Trump acuzând 

cu regularitate Guvernului chi-

nez că a favorizat răspândi-

rea pe planetă a noului coro-

navirus, notează AFP.

China promite că va 
„contraataca” SUA
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PVÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 cămară 
pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ 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 apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru alte informaţii și 
alte detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ 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 de-
talii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ 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.

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, teren 
850 mp. Preţ 42000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0756-269934 sau 
0761-626097.

TERENURI

Compania de Apă Someș 
S.A. intenționează să 

achiziționeze terenuri pentru 
deschiderea unui nou punct 
de lucru și pentru execuția 

unor lucrări edilitare. În acest 
sens, au fost publicate pe site-

ul www.casomes.ro - 
secțiunea Informații curente/

Noutati, două Anunțuri de 
publicitate și Caietele de 

sarcini aferente. Pentru cei 
interesați, acestea pot fi  

consultate/obținute gratuit de 
pe site-ul anterior menționat, 

unde sunt precizate toate 
condițiile și cerințele pentru 

participare.

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

¤ Vând teren în 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.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, 
apă, front 90 m la drumul prin-
cipal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
central, str. Năsăud nr. 22, cu 
toate dotările, preț 360 euro. 
Pentru detalii sunați la tele-
fon 0744-979793. (5.5)

¤ Familie soţ, soţie, cu doi 
copii, căutăm o garsonieră de 
închiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. 
Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Preţ 250 euro. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, 
str. Teleorman, decomandat, 
suprafaţa 53 mp, et. 1/4, bal-
con mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 380 euro. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, cen-
trală termică, balcon închis, 
preţ 350 euro, doar cu con-
tract. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și de-
talii sunaţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament 
cu 1 cameră pe str. Fabricii, 
lângă Kaufland, utilat și mo-
bilat, C.T., balcon închis. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru informaţiile suplimen-
tare apelaţi la tel. 
0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi la la telefon 
0742-431611.

Angajăm șef șantier 
lucrări extindere și 

reabilitare apă canal si 2 
mecanici excavator/

buldoexcavator, orașul 
Turda.

CV: adrianb@mtstroy.
eu Telefon: 

0747979875.
(1.5)

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comu-
nitate), cat. B și C, cunoscă-
tor al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi 
la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131

¤ 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

¤ Proiectare și avize pentru 
construcţii. Calitate și eficien-
ţă. Plata în rate. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0722-325365. (1.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (1.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (1.7)

¤ EXECUTĂM la comandă uși 
și ferestre din lemn stratificat.

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (2.25)

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asocia-
ţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. De-
talii la telefon 0773-954274.

¤ Transport moloz, debran-
șez casă, apartament, demo-
lez, fac instalaţii, transport 
mobilă în Cluj-Napoca și în a-
fara localităţii, preţuri nego-
ciabile. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0749-974302.

¤ Transport marfă, debara-
săm spaţii de orice fel, prelu-
ăm de la domiciliu orice nu 
mai ai nevoie, TV, frigidere, 
mobilă, moloz, lemne, cură-
ţăm grădini, oferim seriozita-
te. Telefon 0754-632471.

¤ Montăm uși și geamuri, 
autorizat Porta Doors. Infor-
maţii la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 

convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, re-
glaje la utilaje de tâmplărie. 
Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoa-
re gri, 210.000 km, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii și relaţii 
suplimentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813.

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

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
model GINA METALICA Ora-
dea, puțin folosit, culare ma-
ro, în stare foarte bună, preț 
220 RON. Aștept telefoane la 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (5.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pen-
tru gătit pentru o cameră, la 
ţară. Sunaţi la telefon 
0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoa-
nă, în stare bună, preţ nego-
ciabil. Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 
sau 0754-300728.

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare 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 moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0744-702473, 
după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare al-
bă, rafturi pentru cărţi, birou 
mare, în stare foarte bună. 
Preţuri negociabile. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la 
prețul de 30 RON/kg și nucă 
în coajă, preț 10 RON/kg, 
producție 2019, proaspătă, 
produs bio din zonă nepolua-
tă. Informații suplimnetare la 
tel. 0748-220979. (4.7)

¤ Vând pătuț cu sertare pen-
tru copii, din lemn. Informații 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând haine din piele pen-
tru dame și bărbați, scurte și 
lungi (neagră, nr. 52). 
Informații la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre, cu carâmb î-
nalt. Sunați la nr. de telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(4.7)

¤ Vând haine din piele lungi 
nr. 52, pentru bărbați și da-
me și mărimea 54, nouă, 
pentru bârbați. Pentru 
informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
brațe, 3 brațe și un braț, cu 
becuri, stare bună, se vând 
în bloc, preț negociabil. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (3.7)

¤ Vând flex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preț 180 RON. tPentru 
informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefonul 0745-
569336. (4.7)

¤ Vând cizme bărbați nr. 41-
42, cu carâmb înalat, șanuri 
(militare din box). Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită 
doar o singură dată, foarte 
frumoasă. Preţ avantajos. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0745-996308 sau 
0745-265436.

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

PIERDERI

¤ Societatea COSM FAN CAR-
MANGERIE S.R.L, cu sediul în A-
pahida, sat Sânnicoară, str. 1 
Mai, nr. 40, jud. Cluj, cu număr 
de ordine în O.R.C. Cluj 
J12/1635/1994, C.U.I. 6224937, 
declarăm pierdut Certifi catul con-
statator nr. 119656 emis de către 
Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj la data 
de 12.12.2005 privind activităţile 
autorizate la sediul social din 
com. Apahida, sat Sânnicoara, 
str. 1 Mai, nr. 40, jud. Cluj și Cer-
tifi catul constatator nr. 33898 
emis de către Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj la data de 16.05.2018 pri-
vind activităţile autorizate la 
punctul de lucru din com. Apahi-
da, sat Sânnicoara, teren în su-
prafaţă de 2900 m.p., cu nr. ca-
dastral 61553, com. Apahida, 
jud. Cluj. Se declară nule.

¤ P.F.A. RADU ELENA MARIA , nr. 
N.R.C F12/661/2008, C.U.I. 
23613977, pierdut certifi cat con-
statator emis de O.R.C. Cluj-Na-
poca. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
501401 din 07.02.2012, emis de 
O.R.C. Clu,j pentru DRUMUL NOU 
S.C.M., C.U.I. RO 257161. Îl de-
clarăm nul.

¤ Pierdut certificat constatator 
nr. 65573 din 19.10.2015. 
emis de O.R.C. Cluj. pentru ac-
tivităţi desfășurate la sediul so-
cial al societăţii AGER DAN SE-
CURITY S.R.L., C.U.I. RO 
24885287. Îl declarăm nul.

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.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNT PUBLIC

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC CAR 
SERVICE JUNIOR SRL anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
Întreţinerea și repararea autovehiculelor cu vopsitorie al 
SC CAR SERVICE JUNIOR SRL din localitatea Cluj-Napoca, 
Calea Baciului, nr 1-3, jud Cluj

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

ANDREICUŢ IOAN, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. Nr 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal“, în condiţiile legii 
nr 350-2001 modifi cată și actulizată în municipiul Cluj 
Napoca, str. Lombului, f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul 
Arhidom, str. 13 septembrie nr. 5, ap. 1, jud. Cluj în zilele 
de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, din data 27.05.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 17.06.2020 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. ENTUSIA S.R.L.,în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei „Demolare imobil existent 
şi elaborare P.U.Z. conform Legii 350/2001 pentru investiţia 
”Construire imobil cu funcţiune medicală (spital)“, situat în 
jud. Cluj, mun. Cluj–Napoca, str. Moţilor nr. 23.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Republicii nr. 81/7, din data 
02.06.2020, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 20.06.2020, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților nr. 99, cod 400609, fax 0264–412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, 
între orele 9.00 – 14.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. VITACOM IMPORT EXPORT S.R.L. reprezentată 

de Vita Vasile, anunţă iniţierea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL – CONFORM LEGII 350/2001 CU MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, amplasament Bună Ziua, F.N. 

, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.
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Halep dispusă să mai 
joace doar 2-3 ani
Simona Halep, numărul 2 în cla-
samentul WTA, a anunţat într-un 
interviu că se va retrage din acti-
vitate în momentul în care va ieși 
din top 10 mondial, dar a subli-
niat faptul că 2-3 ani va mai pu-
tea să joace la nivel înalt.
„Am avut senzaţia asta că am 
obosit în ultima perioadă. Au 
fost ani grei. M-am gândit și la 
retragere, să fi u sinceră, însă 
simt că mai pot și încă mult. De 
visat nu mă împiedică nimic să 
visez, așa că în continuare sunt 
foarte motivată să merg înainte 
pentru al treilea Grand Slam 
pentru a vedea cât mai pot să fi u 
în top 10. Pentru că atunci când 
voi ieși din top 10 cred că o să 
trag pe dreapta. Dar mai am, 
2-3 ani eu zic că mai pot să joc. 
Legat de US Open eu nu prea joc 
bine la fi nal de an... energia 
mea se duce în jos după Roland 
Garros și Wimbledon... de aceea 
nu reușesc la US Open să fi u 
foarte tare pe tot ceea ce ţine de 
un Grand Slam", a spus ea în in-
terviul acordat site-ului unuia 
dintre sponsorii săi principali.

Serie A se va juca 
în fiecare zi

Serie A se va relua la 20 sau 21 
iunie după întreruperea cauza-
tă de pandemia de coronavirus, 
iar liga profesionistă italiană a 
decis că vor fi  meciuri în fi ecare 
zi a săptămânii.
Din actuala ediţie a campiona-
tului mai sunt de jucat 12 eta-
pe și patru restanţe, astfel că 
vor fi  șase etape de week-end 
și șase intermediare.
Etapa de weekend se va dispu-
ta vineri (un meci, seara), sâm-
bătă (trei întâlniri, de la 17.15, 
19.30 și 21.45), duminică (șa-
se, una de la 17.15, patru de la 
19.30, și una de la 21.45) și 
luni (un meci, seara).
Etapa intermediară se va juca 
marţi (două partide, la 19.30 și 
21.45), miercuri (șase meciuri, 
două de la 19.30 și șase de la 
21.45) și joi (două întâlniri, de 
la 19.30 și 21.45).

Stanciu, în formă 
mare după reluarea 
campionatului
Nicolae Stanciu a marcat un gol 
din penalti în meciul câștigat, 
sâmbătă seară, pe teren pro-
priu, cu scorul de 5-0, în faţa 
formaţiei Jablonec, în campio-
natul Cehiei.
Stanciu, care a jucat până în 
minutul 73, a transformat o 
lovitură de la 11 metri în mi-
nutul 21 și a oferit alte două 
pase de gol.
Celelalte goluri au fost marcate 
de Holes ’29, Provod ’56, Tecl 
’61 și Jusuf ’78 (penalti). 
Provod și Tecl au înscris din pa-
se de la Stanciu.
După 26 de etape, Slavia este li-
der în clasament, cu 64 de 
puncte, în timp ce Jablonec este 
pe trei, cu 43 de puncte. Poziţia 
a doua este ocupată de Viktoria 
Plzen, care are 56 de puncte.

Pe scurt

CFR Cluj domină clasa-

mentul din Liga 1 şi are 

şanse mari să câştige 

titlul de campioană 

a României şi în acest 

sezon şi se pregăteşte 

deja de Liga Campionilor.

Dan Petrescu îşi doreşte 

să-l păstreze pe Kevin Boli la 

CFR Cluj, fundaşul central a-

parţinând de Guizhou Hen-

gfeng din China. Campioana 

României urmează să plăteas-

că 500.000 de euro pentru a-l 

transfera defi nitiv pe funda-

şul din Coasta de Fildeş.

Boli este unul dintre pre-

feraţii lui Dan Petrescu, în-

să împrumutul său va expi-

ra la finalul lunii iunie. Fran-

cezul ar fi trebui să revină 

în China, dar formaţia din 

Gruia îşi doreşte să îl păs-

treze cu orice preţ.

În actualul sezon, Kevin 

Boli a jucat 19 meciuri în 

toate competiţiile pentru 

campioana României reuşind 

să înscrie un gol. Acesta a-

re în palmares două titluri 

de campion în Românie, unul 

fi ind câştigat cu Viitorul, iar 

cel de-al doilea fi ind câşti-

gat cu CFR Cluj.

Boli a fost vândut de CFR 

Cluj la formaţia chineză cu 

2,5 milioane de euro, însă 

imediat după plecarea lui 

Dan Petrescu a fost îndepăr-

tat de club şi în cele din ur-

mă a revenit în Gruia sub 

formă de împrumut.

Boli rămâne la CFR Cluj 
şi în sezonul viitor

Echipa de handbal femi-

nin a Universităţii Cluj 

se întăreşte în continuare, 

iar ultimul nume sosit 

pe malul Someşului 

este Mădălina Ion.

Portăriţa care a evoluat 

la CSM Bucureşti în ultime-

le sezoane, va juca din a-

ceastă vară la Universitatea 

Cluj, aşa cum a anunţat clu-

bul pe pagina de facebook.

Jucătoarea în vârstă de 

24 de ani este campioană 

mondială de junioare cu 

echipa României, în 2014 şi 

medaliată cu bronz la Cam-

pionatele Mondiale de Tine-

ret, din 2016.

Mădălina Ion a fost for-

mată la Rapid Bucureşti, iar 

din 2014 s-a transferat la 

CSM Bucureşti, care în pe-

rioada 2016-2018 a trimis-o 

împrumut la HCM Slobozia.

„Ma bucur ca fac parte 

din echipa Universitatea 

Cluj. Sunt nerabdatoare să 

incepem pregatirea şi imi 

doresc să obţinem cât mai 

multe rezultate pozitive”, 

a fost prima declaraţie a 

proaspetei jucătoare a echi-

pei ardelene.

Universitatea Cluj le-a 

mai transferat în această va-

ră pe Denisa Şelever de la 

Gloria Buzău şi pe Paulina 

Masna, o jucătoare la linia 

de 9 metri care a venit de 

la Minaur Baia Mare.

Clubul negociază în aceas-

tă perioadă şi cu mai mulţi 

antrenori pentru a parafa o 

înţelegere după ce Alin Bon-

dar a fost demis. Ofi cialii ca-

ută un tehnician cu experi-

enţă care să ducă echipa în 

prima jumătate a clasamen-

tului în sezonul viitor.

Handbalista Mădălina Ion 
a semnat cu Universitatea Cluj

Justin Ştefan, secretar LPF, 

a anunţat că îşi doreşte ca 

jucătorii din Liga 1 să aibă 

parte de susţinători la 

meciurile pe care le vor 

juca după reluarea campi-

onatului, iar forul condus 

de Gino Iorgulescu face 

demersuri către instituţiile 

abilitate pentru ca 500 

de persoane să fi e lăsate 

la partidele din Liga 1.

Planul ofi cialilor de la LPF 

ar putea să se concretizeze, 

deoarece autorităţile au anun-

ţat că la spectacolele în aer li-

ber este permis accesul a 500 

de spectatori.

„În weekendul viitor, Liga 

1 va reveni pe stadioane şi în 

casele oamenilor. Pe stadioa-

ne momentan fără spectatori, 

continuăm să facem demer-

suri către instituţiile abilitate, 

deoarece i se pare normal că 

dacă avem spectacole în aer 

liber cu posibilitatea de a par-

ticipa 500 de spectatori… Să 

existe această posibilitate şi 

pentru meciurile de fotbal, mai 

ales că stadioanele au o capa-

citate mai mare decât locaţii-

le unde se vor organiza spec-

taole în aer liber, festivaluri 

sau alte evenimente cultura-

le”, a spus Justin Ştefan, se-

cretarul general al LPF.

Reluarea fotbalului în Ro-

mânia se petrece destul de 

târziu comparativ cu alte ţă-

ri. În Germania s-au disputat 

deja trei etape de la reluarea 

meciurilor, în timp ce Belarus 

nu a oprit niciodată întreceri-

le sportive. Tot în această pe-

rioadă s-au reluat meciurile şi 

din ţări precum Cehia, Insu-

lele Feroe sau Austria.

FRF a anunţat că meciuri-

le se vor relua la mijlocul lu-

nii iunie şi vor fi  respectate 

o serie de reguli clare. Fotba-

liştii nu vor avea voie să scui-

pe sau să-şi sufl e nasul pe te-

ren, în timp ce ofi cialii tre-

buie să poarte măşti de pro-

tecţie în incinta arenei.

Edi Iordănescu şi Sorin Cîr-

ţu au criticat aspru noile re-

guli care vor fi  aplicate în Li-

ga 1 în următoarea perioadă. 

Ofi cialul celor de la Universi-

tatea Craiova a fost unul din-

tre cei care a militat pentru 

accesul spectatorilor în tribu-

ne la meciurile din Liga 1.

„Dai voie la spectacole cu 

500 de personae, dar nu la 

meciuri cu spectatori. Popo-

rul trebuie să se autodiscipli-

neze, cine vrea să vină la meci, 

bine, cine crede că e un risc 

să stea acasă. În Italia au avut 

30 de mii de morţi şi se dă 

drumul la terase, la plajă, la 

tot. Auzi că jucătorii nu au 

voie să scuipe, păi ai luat vreo 

piedică să ajungi cu iarba in 

gură, ce să facă, să o înghită, 

să o mănânce?!”, a tunat pre-

şedintele oltenilor.

Surpriză: CFR Cluj – FCSB 
s-ar putea juca cu suporteri în tribune!
Liga 1 va reveni peste două săptămâni, iar Liga Profesionistă de Fotbal 
speră ca va putea permite accesul fanilor în tribune

CFR Cluj – FCSB s-ar putea juca cu 500 de spectatori în tribune dacă planul celor de la LPF va fi  acceptat

 CFR Cluj – FCSB

Universitatea Craiova – 
FC Botoșani

Astra Giurgiu – Gaz Metan

Dinamo București – 
Chindia Târgoviște

Sepsi OSK – Hermannstadt

Voluntari – Academica 
Clinceni

Viitorul – Poli Iași

Cum arată prima 
etapă după reluarea 
campionatului:
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