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Carnagiu pe drumurile 
din județul Cluj
Ziua de miercuri a fost una neagră. O se-
rie de accidente grave au umplut şoselele 
din Cluj cu sânge.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Magazie de 5 mp 
la 8.000 €!
Primăria scoate la vânzare mai multe imo-
bile din centru, printre care o magazie de-
gradată la un preţ piperat.  Pagina 4
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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
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99
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Peste 2.500 apartamente sunt 
în procesul de reabilitare termică

ADMINISTRAȚIE

A început acțiunea de dezinsecție 
în Cluj-Napoca. Va dura o lună.

În fiecare an, Primăria 
Cluj-Napoca depune cereri de 
fi nanţare în scopul accesării 
de fonduri europene pentru 
reabilitarea termică a blocuri-
lor din municipiu. În actualul 
exerciţiu fi nanciar (2014-2020) 
58 blocuri cu 2.511 aparta-
mente fac parte din progra-
mul de reabilitare. Valoarea 
totală a investiţiei: 13,8 mili-
oane de euro, din care 60% 
sunt fonduri europene.
De asemenea, pentru următorul 
exerciţiu fi nanciar (2021-2027), 
Primăria are în pregătire proiec-
te pentru încă 100 de blocuri în 
următorul buget european. În 
prezent, sunt semnate contrac-
tele de execuţie şi au început lu-
crările pentru 26 de blocuri 

(peste 1.100 apartamente), iar 
pentru alte 32 blocuri se afl ă în 
desfăşurare procedura de achi-
ziţie publică, a precizat prima-
rul Emil Boc.
Până la finalul anului 2020, 
17 blocuri de locuinţe cu 816 
apartamente vor fi reabilita-
te termic. Anul următor vor 
fi gata alte 9 blocuri cu 373 
apartamente. Valoarea totală 
pentru lucrările de reabilita-
re termică din exerciţiul fi-
nanciar curent (2014-2020) 
este de circa 13,8 milioane 
euro, din care 60% este aco-
perită de către Uniunea Eu-
ropeană, 25% este suportată 
de către asociaţiile de pro-
prietari, iar 15% de către 
Primăria Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca a dema-
rat acţiunea de dezinsecţie pe 
domeniul public şi privat al mu-
nicipiului şi spaţii deschise ale 
persoanelor fi zice şi juridice. 
Operaţiunea se desfăşoară în 
perioada 1-31 iulie 2020, între 
orele 22:00 – 06:00, în funcţie 
de condiţiile meteorologice.
Produsele folosite sunt EXIT 100 
SC/EC şi MICROSIN pentru actvi-
tatea de dezinsecţie şi VECTO-
BAC WG pentru activitatea de de-
larvizare, produse ce se regăsesc 
în Registrul Naţional al produse-
lor biocide şi sunt autorizate pen-
tru profi laxia sanitar umană de 
Ministerul Sănătăţii – Comisia 
Naţională a Produselor Biocide.
Din punctul de vedere al efi cienţei 
aplicării măsurilor de combatere 

şi eliminare a unor potenţiale fo-
care de infecţie, acţiunile de dez-
insecţie trebuie tratate în mod uni-
tar atât pe domeniul public, cât şi 
privat, spaţii deschise ale persoa-
nelor fi zice şi juridice la nivelul lo-
calităţii, pentru evitarea unor rein-
festări sau apariţii a unor noi zone 
contaminate, motiv pentru care se 
recomandă tuturor cetăţenilor, 
asociaţiilor de locatari/proprietari, 
agenţilor economici şi instituţiilor 
de pe raza municipiului Cluj-Na-
poca, să efectueze tratamente de 
dezinsecţie pe păşuni, în depozite 
de anvelope uzate, subsoluri, casa 
scării de la blocuri etc. în perioa-
da de desfăşurare a acţiunilor de 
dezinsecţie efectuate pe domeniul 
public şi privat, spaţii deschise ale 
persoanelor fi zice şi juridice.

Situația epidemiei 
de coronavirus

27.296  de persoane infectate 
la nivel național

682 cazuri confi rmate la Cluj

833 persoane în carantină

60.363   de persoane în izolare

19.314  vindecați

1.667  decese
*până la închiderea ediției

Un fond clujean de investiţii se implică într-un start-up revoluționar
Proiectul care l-a impresionat pe Elon Musk, fondatorul SpaceX. Pagina 8

Promisiuni cât duce trenul!
Reabilitarea tronsonului Cluj – Bihor, în planul de redresare economică

Modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta Cluj-Napoca – Episcopia Bihor, din nou pe agenda Guvernului. 
Conectivitatea Clujului cu Budapesta, o strategie geopolitică, spune premierul ungar, Orbán Viktor. Pagina 5
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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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cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 
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Culegătoare de ciuperci 
rătăcite, salvate de jandarmi
Marţi, în jurul orei 20:00, la dispeceratul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) 
Cluj, a fost primit prin sistemul naţional u-
nic pentru apeluri de urgenţă 112, o solici-
tare din partea unei femei, care a precizat 
că s-a rătăcit în timp ce se afl a la cules de 
ciuperci cu sora sa, în zona Pădurii Călăţele. 
S-a luat legătura cu Postul de Jandarmi 
Montan Călăţele-Fântânele în vederea înce-
perii căutărilor în zona indicată de persoa-
nă. În jurul orei 22:30, cele două femei au 
fost găsite pe un drum forestier de către o 
echipă formată din jandarmi montani și 
pompieri. Acestea au fost conduse în sigu-
ranţă în localitatea Călăţele, fără a avea ne-
voie de îngrijiri medicale. La acţiunea de că-
utare a celor două persoane au mai partici-
pat salvamontiști și poliţiști.

S-a sinucis după ce a fost 
prins beat la volan
Un clujean și-a luat viaţa, luni seara, într-o 
celulă a Centrului de Reţinere și Arestare 
Preventivă a Poliţiei Sălaj, acolo unde fuse-
se plasat după ce a fost prins conducând 
sub infl uenţa băuturilor alcoolice. Potrivit 
anchetatorilor, clujeanul s-a spânzurat la 

doar câteva ore după încarcerare, folosin-
du-se de un cearșaf. Procurorii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Sălaj au deschis 
doar penal pentru ucidere din culpă. Acesta 
se afl a în arest la IPJ Sălaj deoarece persoa-
nele reţinute pentru 24 de ore sau pentru 
30 de zile nu pot fi  plasate în arest la Cluj și 
sunt duse în judeţele limitrofe, deoarece 
poliţiștii își schimbă în această perioadă se-
diul. Anterior, bărbatul de 48 de ani, din 
Gilău, afl at în stare avansată de ebrietate, 
a provocat un accident rutier în Florești, du-
pă care a încercat să fugă. O femeie care 
aștepta să treacă strada regulamentar s-a 
salvat în ultimul moment din calea autove-
hiculului, care a trecut peste trotuar și s-a 
oprit într-un gard. Alcoolemia bărbatului pe 
etilotest era, la momentul testării, de 1,41 
mg/l alcool pur în aerul expirat.

Familiile afectate de inundaţii 
vor primi sprijin financiar
Consilierii locali din Dej au aprobat, 
marţi, un proiect de Hotărâre privind 
„acordarea de ajutoare de urgenţă în su-
mă totală de 38.800 lei ca urmare a fe-
nomenelor hidrometeorologice periculoa-
se din data de 16-17 iunie 2020”. „În zo-
na Șomcutu Mic am avut probleme destul 
de mari, niciodată nu am văzut viituri așa 

mari în zona respectivă. În fiecare zonă 
de podeţ sau pod am avut mari proble-
me. N-am stat indiferent, am fost la faţa 
locului și s-a lucrat toată noaptea pentru 
a debloca drumul judeţean, pentru a cu-
răţa curţile. Au fost familii foarte afectate. 
Când au fost situaţii similare la incendii, 
am venit în ajutor pentru că așa e nor-
mal. În acest context, am făcut evaluări la 
cele nouă familii. Aproximativ 50% din 
acele pagube le suportăm noi din bugetul 
local. Suma totală o aveţi în faţă (în do-
sarele de ședinţă – n.r.) – 38.800 lei”, a 
explicat primarul municipiului Dej, Morar 
Costan. Proiectul de Hotărâre a fost votat 
în unanimitate, astfel că nouă familii din 
Șomcutu Mic, grav afectate de inundaţii, 
vor fi ajutate de municipalitatea dejeană.

Pe scurt

Un grav accident de circu-

laţie a avut loc, miercuri 

dimineaţă, pe varianta oco-

litoare Vâlcele-Apahida. 

Şoferul şi alţi doi pasageri 

ai unui autoturism au 

decedat pe loc.

Miercuri dimineaţă, în jurul 

orei 7:30, un grav accident de 

circulaţie a avut loc pe centura 

Vâlcele-Apahida. Potrivit Inspec-

toratului pentru Situaţii de Ur-

genţă (ISU) Cluj, o autospecială 

pentru intervenţie rapidă şi co-

mandă, una cu modul de des-

carcerare, un echipaj SMURD şi 

un echipaj al Serviciului de Am-

bulanţă Judeţean (SAJ) Cluj au 

fost alertate pentru a gestiona si-

tuaţia teribilă produsă la km 9.

Pompierii au găsit un an-

samblu de autovehicule şi un 

autoturism grav avariate, iar 

autoturismul proiectat în afara 

părţii carosabile şi ocupanţii 

blocaţi în acesta. Echipajele me-

dicale au constatat decesul a 

doi dintre ocupanţi, un bărbat 

şi o femeie, şi au început ma-

nevrele de descarcerare pentru 

a treia persoană care, iniţial, a 

părut că are semnale vitale. Din 

nefericire, în timpul manevre-

lor de descarcerare, s-a consta-

tat că şi aceasta era decedată.

O întreagă familie 
distrusă între fi are

Potrivit Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, ac-

cidentul s-a produs după ce 

un conducător auto de 20 de 

ani, din comuna clujeană Mol-

doveneşti, în timp ce se de-

plasa pe varianta ocolitoarea 

Cluj-Napoca Est, a pierdut 

controlul asupra direcţiei de 

deplasare şi a pătruns pe sen-

sul opus.

Odată ajuns pe contrasens, 

maşina condusă de tânărul din 

Moldoveneşti a intrat în coliziu-

ne frontală cu ansamblul de ve-

hicule format din cap tractor cu 

semiremorcă. Băiatul de 20 de 

ani avea permis de conducere 

abia din toamna anului trecut. 

În maşină se afl au părinţii săi, 

astfel, o familie întreagă a pierit 

în urma unui tragic eveniment 

rutier. În ultimele postări pe pa-

gina sa de socializare, tânărul a-

părea alături de iubita sa, fericit, 

cu zâmbetul pe buze.

Trei victime 
şi la Jucu de Sus

O autospecială pentru in-

tervenţie rapidă şi comandă, 

o autospecială cu modul de 

descarcerare, două echipaje 

SMURD şi un echipaj SAJ au 

fost alertate, marţi seara, în 

jurul orei 21:50, pentru a ges-

tiona o situaţie de urgenţă ca 

urmare a unui accident ruti-

er produs pe raza localităţii 

Jucu de Sus.

Potrivit ISU Cluj, pompie-

rii au găsit un autoturism şi 

o utilitară avariate, ieşite în 

afara părţii carosabile, iar ocu-

panţii ieşiţi din acestea. Doi 

tineri din autoturismul avari-

at au suferit traumatisme gra-

ve şi au primit asistenţă me-

dicală de urgenţă de la echi-

pajele SMURD şi SAJ, fi ind 

transportate apoi la spital pen-

tru îngrijiri de specialitate.

Deşi cei doi tineri erau con-

ştienţi, ei prezentau trauma-

tisme severe. De asemenea, un 

alt bărbat a necesitat asisten-

ţă medicală de urgenţă ca ur-

mare a traumatismelor severe 

suferite. Acesta era în stare de 

conştiinţă şi a fost transportat 

la rândul său la spital pentru 

îngrijiri de specialitate.

Copil de 8 ani, transportat 
la Târgu Mureş

Două echipaje SMURD (din-

tre care unul de Terapie In-

tensivă din Cluj-Napoca) şi 

un echipaj SAJ au fost alerta-

te, miercuri dimineaţă, după 

un alt grav incident rutier, pe-

trecut pe raza localităţii Bol-

duţ, comuna Ceanu, în urma 

căruia un băiat de 8 ani a su-

ferit leziuni foarte grave.

Copilul se afl a în stare co-

matoasă în momentul sosirii 

echipajelor medicale. Băiatul 

a fost stabilizat de către salva-

torii SMURD şi SAJ Cluj, timp 

în care a fost solicitat sprijinul 

elicopterului SMURD din Târ-

gu Mureş, pentru a scurta tim-

pul de transfer la spital.

Potrivit IPJ Cluj, un con-

ducător auto de 26 de ani, din 

comuna Viişoara, în timp ce 

se deplasa pe DJ150, în loca-

litatea Bolduţ, a surprins şi 

accidentat minorul în vârsta 

de 8 ani, care ar fi  traversat 

drumul public pe bicicletă, fă-

ră a se asigura însă.

Femeie încarcerată după 
un accident la Tureni

Ziua neagră a continuat în 

aceeaşi notă pentru pompi-

eri, care au intervenit pentru 

a descarcera, a extrage din 

autoturism şi pentru a acor-

da asistenţă medicală de ur-

genţă unei persoane care a 

rămasă încarcerată ca urma-

re a unui accident rutier pro-

dus, în jurul orei 12:40, pe 

raza localităţii Tureni.

Pompierii sosiţi la locul 

evenimentului au găsit o fe-

meie încarcerată pe bancheta 

din spate, care prezenta mul-

tiple traumatisme. Din ferici-

re, aceasta era în stare de con-

ştienţă şi cooperantă. Pompi-

erii au acţionat pentru asigu-

rarea accesului salvatorilor că-

tre victimă şi pentru a o ex-

trage din autoturism, fără a-i 

agrava leziunile suferite. Fe-

meia a fost preluată de către 

echipajul SAJ şi a fost trans-

portată la spital.

Şosele însângerate!
Viaţa unei întregi familii a fost curmată de un teribil accident pe centura 
Vâlcele-Apahida. Victime încarcerate, copil transportat cu elicopterul 
SMURD la Târgu Mureș. O lungă serie de evenimente tragice ieri la Cluj.

O serie de accidente rutiere produse în decursul a doar 24 de ore pe șoselele din județul Cluj au îngrozit opinia publică
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Mai multe investiţii 

importante vor avea 

loc în trei spitale din 

subordinea Consiliului 

Judeţean Cluj.

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a aprobat, în şedinţa 

de marţi, indicatorii tehni-

co-economici ai unor inves-

tiţii ce vizează Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţioase, Spi-

talul Clinic de Pneumoftizi-

ologie „Leon Daniello” şi 

Spitalul Clinic de Recupera-

re din Cluj-Napoca.

La Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase vor fi  moderni-

zate spaţiile aferente came-

rei de gardă, iar la Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello” vor fi  dema-

rate lucrările pentru ampla-

sarea unui ascensor în ca-

drul Pavilionului I, necesar 

transportului pacienţilor.

Vor fi  renovate piscinele 
de la Recuperare

În ceea ce priveşte Spitalul 

Clinic de Recuperare, vor fi  

executate lucrări la cele două 

piscine interioare folosite pen-

tru recuperarea pacienţilor, ur-

mând ca apa din acestea să fi e 

tratată prin electroclorinare. 

De asemenea, va fi  recompar-

timentat Laboratorul de radi-

ologie şi imagistică, modifi că-

rile fi ind necesare în vederea 

instalării celor două aparate 

achiziţionate în anul prece-

dent, un aparat radiologic şi 

un echipament de angiografi e.

Valoarea totală a acestor in-

vestiţii este de 2.678.951,77 lei, 

fi nanţarea urmând a fi  asigu-

rată din fonduri alocate de la 

bugetul Consiliului Judeţean 

Cluj şi din veniturile proprii ale 

celor trei spitale subordonate 

forului administrativ judeţean.

Investiţii de 2,6 mil. lei 
în trei spitale clujene

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, consideră că popu-

laţia s-a relaxat „un pic 

cam devreme” şi a îndem-

nat la respectarea reguli-

lor de igienă, de distanţare 

fi zică şi purtarea măştii 

în spaţii închise.

„Suntem de două săptă-

mâni într-o creştere a numă-

rului de cazuri, dar putem 

gestiona aceste cazuri. Ar tre-

bui totuşi ca cei care şi-au a-

sumat aceste măsuri de rela-

xare, dincolo de Guvern sau 

Ministerul Sănătăţii, să le şi 

respecte. Recomand în conti-

nuare prudenţă, precauţie, re-

guli de igienă, distanţare fi zi-

că, purtarea măştii în spaţii 

închise. (...) Avem oraşe şi 

spitale unde secţiile de Tera-

pie Intensivă sunt pline şi tre-

buie să transferăm bolnavii în 

altă parte. Cred că ne-am re-

laxat un pic cam devreme”, a 

afi rmat Tătaru, la TVR1.

El a precizat că măsurile de 

relaxare care erau programate 

pentru 1 iulie au fost amânate 

şi a menţionat că situaţia actu-

ală face parte din „scenariile ca-

re erau în analiză”.

„La sfârşitul lunii iulie, în-

ceputul lunii august trebuie 

să ne aşteptăm la o viaţă cva-

sinormală. Spun cvasinorma-

lă în contextul în care va tre-

bui să ne obişnuim cu persis-

tenţa acestui virus un an sau 

doi, cu transmiteri sublimina-

le, cu uşoare valuri cum le ve-

dem la gripa sezonieră. Dar, 

ca să ajungem la acest lucru, 

trebuie să respectăm nişte re-

guli”, a adăugat Tătaru.

Întrebat dacă neîncrede-

rea în veridicitatea virusului 

a generat numărul mare de 

cazuri, ministrul a răspuns: 

„A încurajat acea stare de ne-

încredere, de dubiu în rândul 

populaţiei faţă de existenţa 

acestui virus”. „Avem o creş-

tere a numărului de cazuri, 

o reacutizare a vechilor foca-

re, o transmitere accentuată 

în comunitate, avem neres-

pectarea regulilor”, a mai 

punctat ministrul.

Mesaj pentru cei care 
nu cred în coronavirus

El îi îndeamnă pe cei care 

nu cred în existenţa virusului 

să treacă prin spitalele suport 

COVID-19, pe la unităţile de 

primiri urgenţe şi atunci „vor 

vedea că există boala, că exis-

tă forme severe şi că se poate 

muri şi la 30-35 de ani”.

„Cred că trecerea directă din-

tr-un moment medical într-un 

moment politic a dus la aces-

te informaţii false, la discredi-

tări, la bagatelizarea unei pan-

demii şi la o nesocotire a între-

gului efort de două luni şi ju-

mătate pe care l-a făcut acest 

popor”, a mai spus Tătaru.

Ne-am relaxat un pic 
cam devreme?
Ministrul Sănătăţii: „La sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august, 
să ne aşteptăm la o viaţă cvasinormală”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, consideră că populaţia s-a relaxat 
„un pic cam devreme” şi îndeamnă la respectarea regulilor
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Consilierii locali vor dezba-

te în şedinţa de astăzi cinci 

proiecte de Hotărâre pri-

vind vânzarea prin licitaţie 

cu strigare a unor spaţii 

imobiliare de pe străzile 

Regele Ferdinand, Decebal, 

Horea, Dorobanţilor şi Bld. 

21 Decembrie 1989. 

Este vorba despre cinci spa-

ţii cu suprafeţe mici, maga-

zii, ateliere şi apartamente 

degradate, localizate 

în zone de spaţii 

comerciale din oraş.

Pe strada Regele Ferdi-

nand nr. 29, Primăria vinde 

apartamentul 11 – o maga-

zie de doar 5,84 mp, descri-

să de evaluator ca fiind 

„într-o stare de degradare 

foarte avansată, pereţii de-

gradaţi, fără utilităţi func-

ţionale”. Valoarea de piaţă 

stabilită în raportul de spe-

cialitate este estimată la 

37.660 lei sau 7.980 de eu-

ro (1.336 euro/mp), acesta 

fiind preţul de pornire a li-

citaţiei. Potrivit raportului, 

cea mai bună alternativă po-

sibilă pentru proprietate es-

te de spaţiu de depozitare.

Pe strada Decebal nr. 12, 

va fi  scos la licitaţie aparta-

mentul 1 de la demisol, esti-

mat la 332.750 lei (70.000 eu-

ro). Spaţiul este compus din-

tr-o cameră, o bucătărie, do-

uă depozite şi un WC, cu su-

prafaţă utilă de 56,90 mp.

Apartamente de vânzare 
pe 21 Decembrie 1989, 
Horea şi Dorobanţilor

Pe Bulevardul 21 Decem-

brie 1989, nr. 92, Primăria vin-

de apartamentul 5, compus 

din două ateliere, o pivniţă şi 

un WC comun, cu o suprafa-

ţă utilă de 39,14 mp. Evalua-

torul a stabilit valoarea de pia-

ţă pentru acest spaţiu la 

162.830 lei (34.240 euro). În 

raport se arată că la interior 

fi nisajele sunt degradate inte-

gral, pereţii interiori sunt că-

zuţi, demolaţi, iar tavanul din 

primul atelier este căzut. De 

asemenea, WC-ul nu este func-

ţional, fi ind utilizat ca maga-

zie, fără obiecte sanitare.

Pe strada Horea numerele 

42-44, va fi  scos la licitaţie 

apartamentul 5 de la subsol, 

cu o suprafaţă utilă de 74,52 

mp, fi ind alcătuit din atelier, 

coridor şi WC. Valoarea de 

piaţă a fost stabilită la 166.100 

lei, adică 35.150 de euro, echi-

valentul a 472 euro/mp.

Într-un final, pe strada 

Dorobanţilor numărul 47, 

Primăria vinde apartamen-

tul 2 situat la parter, un 

spaţiu de 30,59 mp com-

pus dintr-o cameră, bucă-

tărie, hol şi WC. Valoarea 

de piaţă este de 209.460 

de lei, adică 44.075 euro 

(1.441 euro/mp).

Primăria scoate la vânzare cinci spații 
comerciale din zona centrală
O magazie de 5 mp, cu pereții degradați costă aproape 8.000 de euro

PREȚ

37.660
adică aproape 8.000 
de euro costă 
magazia degradată 
scoasă la vânzare de 
Primăria Cluj-Napoca

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca (UTCN) va 

construi un teren de 

sport acoperit, pe 

Splaiul Independenţei, 

lângă Sala Sporturilor 

„Horia Demian”.

Consilierii locali vor 

dezate în şedinţa de astăzi 

Planul Urbanistic de Deta-

liu (PUD) al investiţiei. Po-

trivit proiectului, parcela 

pe care se solicită constru-

irea, în suprafaţă de 11.193 

mp, este situată pe strada 

Splaiul Independenţei nr. 

8, în vecinătatea sudică a 

Someşului Mic, fiind deli-

mitată de strada Panduri-

lor în partea de vest, Ca-

nalul Morii în partea de 

sud şi incinta Sălii Spor-

turilor „Horia Demian” în 

partea de est. Pe parcelă 

există fond construit (ba-

zin olimpic acoperit, ba-

zin olimpic descoperit, 

corp-anexă şi depozit com-

bustibil) în suprafaţă to-

tală de 4.117 mp asupra 

căruia nu se intervine.

Prin PUD, care va fi su-

pus la votul consilierilor 

locali, se propune amena-

jarea unui teren multisport 

acoperit, respectiv edifica-

rea unui corp de clădire 

realizat pe structură me-

talică şi acoperit cu PVC 

şi amplasarea a două con-

tainere metalice pentru 

vestiare, cu evidenţierea 

modalităţii de conformare 

la prevederile PUG în ce-

ea ce priveşte utilizarea 

funcţională, amplasarea, 

echiparea şi configurarea 

clădirii, staţionarea auto-

vehiculelor, posibilităţile 

maxime de ocupare şi uti-

lizare a terenurilor.

Terenul va avea o supra-

faţă de 721,20 mp şi va per-

mite desfăşurarea orelor de 

sport ale studenţilor univer-

sităţii. Accesul auto la teren 

se va face din strada Pan-

durilor, iar accesul pietonal, 

de pe platoul Sălii Sporturi-

lor „Horia Demian”.

Teren de sport acoperit, 
construit de UTCN 

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali vor dezba-

te, în şedinţa de astăzi, un 

proiect privind Planul 

Urbanistic de Detaliu 

(PUD) pentru construirea 

unui bloc de 5 etaje, 

pe strada Decebal, 

din Cluj-Napoca.

Potrivit proiectului de Hotă-

râre, parcela pe care se solicită 

construirea, în suprafaţă de 825 

mp, este situată pe frontul estic 

al străzii Decebal, delimitată de 

parcele cu fond construit pe par-

tea nordică, vestică şi sudică. Pe 

parcelă există fond construit, do-

uă corpuri de clădire cu regim 

de înălţime P, imobile cu locu-

inţe propuse spre desfi inţare.

Pe acest teren, SC Imobilia-

re SRL şi SC Rinat Construcţii 

Utilaje SRL doresc construirea 

unui imobil mixt de locuinţe co-

lective cu spaţii comerciale la 

parter, cu regim fi nal de înălţi-

me S+P+5E+R. Accesul, atât 

cel pietonal, cât şi auto, se va 

face din strada Decebal. Locu-

rile de parcare vor fi  amenaja-

te la subsol şi la sol.

Vecinii se opun lipirii 
imobilului 
de proprietăţile lor

În cadrul dezbaterii privind 

proiectul imobiliar, din 18 octom-

brie 2019, mai mulţi vecini s-au 

declarat nemulţumiţi de soluţia 

găsită de arhitecţii de la Arhimar.

Pe de o parte, Alexandru 

Măgdaş, reprezentând Meta-

lurgia SCM, a atras atenţia a-

supra faptului că geamurile 

de la baie şi de la hol vor fi  

acoperite de noua clădire şi a 

cerut respectarea prevederilor 

legale cu privire la distanţa 

dintre imobile.

„Nu suntem de acord cu 

lipirea de imobilul nostru. 

Să se respecte prevederile 

legale în ceea ce priveşte 

distanţa dintre imobile”, a 

arătat acesta.

De asemenea, Iuliana şi 

Ştefan Orban au arătat că gea-

mul de la baie, dar şi întrea-

ga reţea de utilităţi este am-

plasată pe calcanul care ar 

urma să fi e lipit de noul imo-

bil. Ei au solicitat să se păs-

treze distanţa între perete şi 

parcare, deoarece doresc să 

izoleze casa.

„Nu suntem de acord cu 

lipirea construcţiei de casa 

noastră din următoarele mo-

tive: toate instalaţiile de apă, 

gaz, electrică, centrală termi-

că, geam baie, aerisire hotă 

sunt pe peretele pe care ar 

urma să se construiască. Ca-

sa este veche şi fundaţia de 

piatră nu ar rezista procedu-

rilor de săpături cu uitlaje 

grele”, au argumentat ei.

La fel, Adrian Hatos a afi r-

mat că nu este de acord cu li-

pirea blocului de proprietatea 

sa, arătând că aceasta are două 

geamuri pe acest perete.

Colegiul „Ana Aslan” 
reclamă că blocul 
va umbri întraga şcoală

La dezbaterea de anul tre-

cut, reprezentanţii Colegiului 

Tehnic „Ana Aslan” au arătat 

că liceul se afl ă la limita de pro-

prietate cu terenul vizat de PUD, 

reclamând că realizarea unei a-

semenea construcţii ar bloca in-

trarea luminii în sălile de clasă.

„Imobilul propus pentru 

construire este situat în veci-

nătate cu Colegiul Tehnic «Ana 

Aslan». O asemenea construc-

ţie ar obstrucţiona lumina pe 

toată lungimea clădirii liceu-

lui. Prin urmare, nu suntem 

de acord cu această construc-

ţie”, au arătat aceştia.

La acel moment, proiectan-

tul lucrării a răspuns plângerii 

arătând că, potrivit studiului de 

însorire efectuat, pe baza căru-

ia s-a obţinut avizul Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj, clă-

direa şcolii „nu pierde din ore-

le de lumină naturală prin um-

bra clădirii propuse”.

Bloc de 5 etaje, construit între case pe Decebal
Vecinii sunt profund nemulțumiți. Conducerea Colegiului Tehnic „Ana Aslan” se plânge 
că blocul va obstrucționa lumina pe toată lungimea clădirii liceului.

Parcela pe care se solicită construirea blocului de 5 etaje, în suprafață de 825 mp, 
este situată pe frontul estic al străzii Decebal

SUPRAFAȚĂ

825
de mp măsoară 
parcela pe care 
se solicită construirea 
blocului de 5 etaje, 
contestat vehement 
de vecini
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Începând de ieri, 1 iulie 

2020, de pe Aeroportul 

Internațional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca au 

fost reluate zborurile char-

ter turistice, spre 9 

destinații de vacanță din 

cinci țări – Grecia, Egipt, 

Tunisia, Turcia și România.

Primul zbor turistic al se-

zonului de vară 2020 a fost 

operat în dimineaţa zilei de 

miercuri de către operatorul 

elen Aegean Airlines, spre des-

tinaţia Creta-Heraklion din 

Grecia. Turiștii care vor să își 

petreacă vacanța în Grecia au 

posibilitatea de a alege dintre 

următoarele destinații: Corfu, 

Creta-Heraklion, Creta-Cha-

nia, Skiathos şi Zakynthos.

De asemenea, de pe Aero-

portul Internațional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca, vor 

fi operate zboruri către 

destinații turistice din Nordul 

Africii, precum Hurghada 

(Egipt) și Enfi dha (Tunisia), 

iar pentru turiștii care doresc 

să își petreacă vacanța în Tur-

cia, vor fi  operate zboruri di-

recte către Antalya.

Vacanță la Constanța 
pentru cei care 
nu merg în străinătate

Pentru cei care aleg anul 

acesta să îşi petreacă vacan-

ţa pe litoralul românesc, com-

pania aeriană TAROM va ope-

ra zboruri Cluj-Napoca – 

Constanța, începând cu data 

de 16 iulie. Odată cu reintro-

ducerea zborurilor către 

Constanța, clujenii vor putea 

ajunge pe litoral mult mai re-

pede, durata zborului fi ind de 

aproximativ o oră.

Potrivit unui comunicat re-

mis de Aeroportul Internațional 

„Avram Iancu” din Cluj-Na-

poca, zborurile turistice sunt 

operate de către opt compa-

nii aeriene: TAROM, Air Bu-

charest, Animawings, Coren-

don, Freebird, Aegean, Ellina-

ir şi Fly Egypt.

„Pentru mai multe detalii 

privind zborurile, recoman-

dăm pasagerilor să mențină 

legătura cu tour operatorii de 

la care și-au achiziționat pa-

chetele turistice și să se pre-

zinte la birourile de check-in 

din aeroport cu 3 ore înainte 

de zbor. Având în vedere 

situația generată de pandemia 

de COVID-19 rugăm pasage-

rii ca la sosire în aeroport să 

respecte toate măsurile de 

distanțare socială, măsurile 

sanitare obligatorii de purta-

re a măștii și toate instrucțiunile 

personalului aeroportuar”, 

transmite conducerea Aero-

portului Cluj.

Zboruri reluate de pe Aeroportul Cluj 
spre nouă destinații de vacanță

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Prim-ministrul Ungariei, 

Orbán Viktor, a vorbit des-

pre intențiile Budapestei 

de a crea conectivități 

feroviare cu marile orașe 

din regiunea Europei 

Centrale și de Est.

Anul trecut, Guvernul 

Ungariei a alocat peste 3 

milioane de euro necesare 

pentru realizarea studiului 

de fezabilitate a trenului de 

mare viteză Budapesta – 

Cluj-Napoca – București, 

informație confirmată de 

ministrul ungar de Externe, 

Szijjártó Péter. Într-o ședință 

a Parlamentului Ungariei, 

premierul Orbán Viktor a 

caracterizat conectivitatea 

feroviară a Budapestei cu 

Cluj-Napoca drept „decizie 

geopolitică”.

„Are rost o investiție – și 

mi-aș dori ca în viitorul apro-

piat să vorbim la plural – au 

rost astfel de investiții care 

leagă Budapesta, pe cale fe-

roviară, de marile capitale 

ale regiunii? Consider că a-

ceste investiții au o valoare 

geostrategică. A conecta Bu-

dapesta cu Belgrad este o de-

cizie geopolitică. Să conec-

tăm Budapesta de Cluj-Na-

poca, iar mai apoi cu 

Bucureștiul, este o decizie 

geopolitică. Sunt convins, că 

patria maghiară are nevoie 

de astfel de investiții”, a de-

clarat Orbán.

În februarie 2020, presa 

din Ungaria relata că, pentru 

a înjumătăți timpul de 8 ore 

parcurs pe ruta feroviară în-

tre Budapesta și Cluj-Napo-

ca, ar trebui cel puțin patru 

ani de modernizare a infras-

tructurii feroviare. De aseme-

nea, ungurii vorbesc despre 

o investiție de circa 2.000 de 

miliarde de forinți (peste 5,6 

miliarde de euro) – valabilă 

doar pentru sectorul de pe 

teritoriul Ungariei.

Modernizarea tronsonului 
Cluj-Napoca – Episcopia 
Bihor, în planul 
de relansare economică

În planul de relansare 

economică a României, prin-

tre investițiile planificate se 

numără și o serie de proiec-

te în domeniul feroviar. Ast-

fel, Guvernul Orban promi-

te, printre altele, investiții 

în peste 3.000 km de cale 

ferată, introducerea de tre-

nuri metropolitane, centura 

feroviară a Bucureștiului, 

dar și extinderea magistra-

lelor de metrou. Unele 

investiții vitale lipsesc însă 

cu desăvârșire din document, 

chiar dacă ele sunt în deru-

lare, scrie clubferoviar.ro.

Pentru modernizarea și 

electrifi carea tronsonului Cluj-

Napoca – Episcopia Bihor, 

proiectul a fost lansat în lu-

na februarie a acestui an. Mi-

nistrul Transporturilor, Infras-

tructurii și Comunicațiilor, 

Lucian Bode, a anunțat la 

acea vreme că în acest an va 

începe modernizarea liniei 

Cluj-Napoca – Oradea – Epi-

scopia Bihor, drept alternati-

vă necesară pentru degreva-

rea trafi cului feroviar prin 

Curtici, punct de frontieră ca-

re tinde să se „sufoce”.

Reamintim, că proiectul 

de modernizare şi electrifi ca-

re a liniei de cale ferată Cluj-

Napoca – Oradea – Episco-

pia Bihor presupune reabili-

tarea liniei pe o distanţă de 

166 km, electrifi carea pe 160 

km, respectiv dublarea căii 

ferate pe 88 km. Practic, vor-

bim despre realizarea celei 

de-a doua conexiuni ferovia-

re electrifi cate cu graniţa de 

vest, spre Ungaria.

În noiembrie anul trecut, 

imediat după instalarea Gu-

vernului Orban, Ilie Bolo-

jan, primarul Oradiei și par-

tenerul lui Emil Boc în 

Alianța Vestului, insista ca 

lucrările pentru electrifica-

rea liniei Cluj-Napoca – Epi-

scopia Bihor să înceapă cât 

mai devreme. Acesta i-a 

transmis premierului Ludo-

vic Orban că „Alianța Ves-

tului nu are efecte reale da-

că nu există o conectare re-

ală”. Edilul orădean nu 

dorește neapărat trenuri de 

mare viteză, ci trenuri „cu 

viteză normală”, „adecvate 

secolului XXI”.

Trenul metropolitan de la 
Cluj, printre prioritățile 
Guvernului Orban

Pe lângă modernizarea 

tronsonului Cluj-Napoca – 

Episcopia Bihor, în document 

se face referire la proiecte 

noi de modernizare a căii fe-

rate în scopul asigurării 

obiectivelor de conectivita-

te. Astfel, unul dintre pro-

iectele relativ noi sunt cele 

care vizează reabilitarea tron-

soanelor de cale ferată Su-

ceava – Cluj-Napoca.

Mai departe, în documen-

tul guvernamental este 

menționată și realizarea tre-

nului metropolitan Nădășelu 

– Baciu – Cluj-Napoca – A-

pahida – Jucu – Bonțida. 

Practic, este proiectul prima-

rului municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, alături de 

metroul clujean. Recent, stu-

diul de fezabilitate a fost de-

blocat de instanțele de jude-

cată, iar proiectul poate in-

tra în linie dreaptă.

Modernizarea căii ferate Cluj – Bihor, în planul 
de relansare economică a Guvernului Orban
Orbán Viktor: „Trenul de mare viteză Budapesta – Cluj-Napoca, o decizie geopolitică”.
Trenul metropolitan şi ruta Cluj-Napoca – Suceava, printre priorităţile Guvernului PNL.

Subiectul trenurilor de mare viteză revine constant în prim-plan în ultimii 12 ani și se discută inclusiv despre o linie rapidă București – Cluj-Napoca – Budapesta

LUNGIME

166 km
este lungimea tronsonului feroviar Cluj-Napoca – 
Episcopia Bihor ce urmează a fi  reabilitat
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SAN SIRO 

Distribuie și produce pe piața de fi nisaje 
din Romania gama vopselelor IVC Italia, 

acuarela și produsele decorative 
Antica Signoria începând din 1993.

Dorința noastra este să vă ajutăm să vă 
împliniți visele și proiectele pe care sperăm 

nu numai să le realizați, dar să și simtiți 
la fi nal că fac parte din personalitatea 

și temperamentul dumnavoastră.

ALBA AURALBA AUR
Este o vopsea pe bază de rășini acrilice în 

suspersie apoasă, ce conține aditivi 
și umpluturi atent selecționate, 

care conferă produsului o excelentă 
acoperire și o opacitate optimă.

SE POATE APLICA CU:
 PENSULA
 TRAFALET

 PISTOL DE VOPSIT

Cluj Napoca, Calea Turzii, 203D
0264 438 696

sansiro@sansiro.ro

Luni – Vineri : 08 – 17
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Căpuşele se pot agăţa 

de noi în orice zonă 

verde, dar nu este neapă-

rată nevoie să mergem 

la medic pentru 

a extrage căpuşa.

Muşcătura de căpuşă e o 

problemă importantă în tim-

pul sezonului de vară, dar nu 

constituie o urgenţă medica-

lă. Trebuie făcuţi câţiva paşi 

importanţă dacă constatăm că 

avem o căpuşă retenţionată 

la nivelul pielii ne explică

„Este foarte importantă ex-

tragerea căpuşei. Nu aplicăm 

nimic peste căpuşă: alcool, 

acetonă, alte substanţe iritan-

te. Nu irităm căpuşa cu scrum 

de ţigară, cu sare etc. Extra-

gem căpuşa cu o pensetă sub-

ţire, trăgând perpendicular pe 

piele, fără rotire sau alte miş-

cări suplimentare. Verifi căm 

locul muşcăturii. Dacă au ră-

mas fragmente din căpuşă, e-

le se scot prin spălare abun-

dentă cu apă şi săpun, even-

tual şi cu o soluţie dezinfec-

tantă. Nu se recomandă tra-

umatizarea căpuşei, pentru că 

în acel moment se produce 

regurgitarea conţinutului ei 

gastric şi există riscul să ne 

contaminăm cu Borrelia şi să 

apară Boala Lyme. În cazul în 

care părţi din extremitatea ce-

falică a căpuşei rămân în te-

gument, nu se indică extrage-

rea prin manopere chirurgi-

cale/traumatizare locală, ci 

doar dezinfecţie locală (eta-

nol). Îndepărtarea căpuşelor 

trebuie să se facă cât mai ra-

pid, nu obligatoriu într-un ser-

viciu medical!”, a spus Miha-

ela Pasc, medic primar de ur-

genţă UPU-SMURD Cluj.

A început sezonul căpuşelor!

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un cercetător clujean, 

sătul de toate zvonurile 

care circulă în ţară 

în legătură cu epidemia 

de coronavirus, a punc-

tat câteva lucruri impor-

tante în ceea ce priveşte 

virusul care a blocat 

o lume întreagă.

Cercetătorul Radu Si-

laghi-Dumitrescu, care pre-

dă biochimie, enzimologie 

clinică şi imunologie la U-

niversitatea „Babeş-Bolyai“, 

susţine că România a luat o 

decizie bună prin spitaliza-

rea asimptomaticilor infec-

taţi cu COVID-19, iar „cei 

care susţin că virusul e o 

exagerare fac propagandă 

pentru crimă”.

Radu Silaghi-Dumitrescu 

a făcut o serie de precizări 

despre strategia autorităţilor 

din România privind gestio-

narea pandemiei de COVID-19

„Se spun des minciuni 

cum că asimptomaticii nu 

pot transmite boala sau cum 

că n-au nevoie de suprave-

ghere medicală. Sau că vi-

rusul e o exagerare. Sau că 

unii primesc bani de la doc-

tori ca să se declare cu vi-

rus. Cei care spun aceste 

minciuni fac propagandă 

pentru crimă”, a precizat 

cercetătorul clujean.

Asimptomaticii 
pot transmite boala

Ministrul Sănătăţii, Ne-

lu Tătaru, a semnat un or-

din de ministru prin care 

pacienţii COVID-19 asimp-

tomatici vor fi izolaţi aca-

să, însă doar după 10 zile 

de spitalizare. Totuşi, Radu 

Silaghi-Dumitrescu spune 

că asimptomaticii pot trans-

mite virusul.

„Foarte puţini sunt, de 

fapt, complet asimptomatici 

şi pot transmite boala. Este 

o diferenţă între cei care nu 

au simptome şi cei care nu 

le vor avea deloc. Dacă nu 

ştii când a contactat viru-

sul, e greu să ştii dacă e 

asimptomatic sau pre-simp-

tobatic. Vi se spun des min-

ciuni cum că asimptomati-

cii nu pot transmite boala 

sau cum că n-au nevoie de 

supraveghere medicală sau 

că virusul e o exagerare sau 

că unii primesc bani de la 

doctori ca să se declare cu 

virus. Cei care spun aceste 

minciuni fac propagandă 

pentru crimă. Din cauza 

acestor minciuni, mulţi 

asimptomatici s-ar primba 

pe stradă fără măsură de 

protecţie, că e dreptul lor”, 

a scris cercetătorul pe pagi-

na sa de Facebook.

De asemenea, clujeanul 

a explicat şi motivele pen-

tru care asimptomaticii au 

fost ţinuţi în spitale.

„Faptul că în România 

asimptomaticii au fost ţinuţi 

în spitale se poate justifica 

în trei feluri. Primul, pen-

tru eventualitatea că totuşi 

dezvoltă simptome, iar ace-

le simptome pot fi grave, al 

doilea pentru că sunt con-

tagioşi, iar experienţa pri-

melor zile de pandemie ne-a 

arătat că regulile de autoi-

zolare nu se respectă cum 

trebuie, iar al treilea pentru 

că, spre deosebire de Italia 

sau Anglia, încă nu erau spi-

talele blocate cu cazuri se-

vere. Cred de aceea că Ro-

mânia a luat o decizie bu-

nă pentru spitalizarea asimp-

tomaticilor şi i-aş felicita pe 

cei care au luat-o, pentru că 

a încetinit răspândirea şi a 

prevenit decese. Cine spu-

ne opusul, minte şi face pro-

pagandă pentru crimă. Da-

că decizia a avut şi alte mo-

tivaţii (politice, de exemplu, 

e greu de dovedit – dar sim-

plu de spus aşa: sunt mult 

mai importante vieţile oa-

menilor decât planurile im-

postorilor care se pretind la 

noi politicieni”, a adăugat 

Radu Silaghi-Dumitrescu.

„În unele spitale condiţiile 
sunt nepotrivite”

Cercetătorul a expus şi si-

tuaţia spitalelor din România.

„În unele spitale condiţii-

le sunt nepotrivite, iar medi-

cii asemenea. Dar asta nu e 

din cauza virusului, ci din 

cauzele pe care le ştiţi. Aşa 

conducători aţi ales (sau aţi 

lăsat să fi e aleşi), aşa ţară 

aveţi. Nu trebuie să ne revol-

te mai tare condiţiile rele pen-

tru un asimptomatic cu virus 

decât condiţiile grele pentru 

cineva cu o boală mai gravă. 

Din cauza virusului, spitale-

le au evitat să trateze altce-

va decât cazurile urgente. Cât 

de corect au aplicat asta? Pro-

babil la fel de corect cum fa-

cem cam totul la noi în soci-

etate. Câte victime a făcut as-

ta? Am scris cele de mai sus 

pentru că predau cursuri la 

universitate despre biochi-

mie, sistem imunitar şi viru-

suri, enzimologie clinică. Da-

că aveţi surse ştiinţifi ce mai 

solide şi experienţă directă 

mai bună, vă voi da drepta-

te (pentru că şi asta predăm 

la universitate – să accepţi 

contraargumente). Dacă 

nu...” , a concluzionat pro-

fesorul universitar.

Cine este Radu 
Silaghi-Dumitrescu?

Radu Silaghi-Dumitrescu 

este conferenţiarul universi-

tar care conduce echipa de 

cercetători a Universităţii Ba-

beş-Bolyai care lucrează la 

creearea sânge artifi cial.

Foto: Radu Silaghi-Dumitrescu, 
profesor de biochimie, 

enzimologie clinică şi imunologie 
la Universitatea „Babeş-Bolyai“

„Virusul SARS-COV-2 
nu este o exagerare”
Un cercetător clujean a subliniat idei importante 
în ceea ce priveşte coronavirusul şi asimptomaticii
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Universitatea 

de Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca 

se afl ă pe locul al doilea, 

la nivel naţional, 

în prestigioasele 

clasamentele Shanghai 

Ranking’s Global 

Ranking of Academic 

Subjects şi Scimago 

Institutions Ranking.

Clasamentul universitar 

Shanghai Ranking’s Global 

Ranking of Academic Sub-

jects 2020 clasifi că instituţii-

le de învăţământ superior din 

lume în 54 de domenii afe-

rente pentru cinci zone tema-

tice fundamentale: ştiinţele 

naturii, inginerie, ştiinţele 

vieţii, ştiinţe medicale şi şti-

inţe sociale. UMF „Iuliu Ha-

ţieganu” se situează pe locul 

al doilea la nivel naţional în 

domeniul Ştiinţe Medicale, 

pe subiectul Medicină clini-

că şi se regăseşte în top 

401-500 la nivel mondial.

Clasificarea Shanghai 

Ranking’s Global Ranking of 

Academic Subjects este una 

dintre cele mai bine cotate 

la nivel internaţional, repre-

zentând un punct de referin-

ţă în strategiile universităţi-

lor care doresc să devină ac-

tori de nivel internaţional în 

mediul academic.

Scimago Institutions Ran-

king (SIR) este o clasifi care 

a instituţiilor academice şi 

de cercetare, în baza unui 

indicator compus, care com-

bină trei seturi de indicatori 

diferiţi: performanţa cerce-

tării, rezultatele inovării şi 

impactul social.

În acest clasament, Uni-

versitatea de Medicină şi 

Farmacie “Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca ocupă a 

doua poziţie pe domeniul 

cercetare şi locul al treilea 

la nivel general, în topul 

celor 28 de instituţii de în-

văţământ superior din Ro-

mânia. Sunt înscrise doar 

universităţile care îndepli-

nesc criteriile minimale pri-

vind numărul de lucrări şti-

inţifice publicate.

„Cercetarea coordonată 

cu viziune integratoare şi de 

internaţionalizare, sustena-

bilă prin proiecte, este una 

dintre priorităţile activităţii 

noastre ca universitate de 

cercetare avansată. Prin ea 

ne menţinem şi creştem re-

cunoaşterea naţională şi in-

ternaţională, prestigiul şi 

competitivitatea într-un con-

text în care acest aspect a-

re o importanţă globală din 

ce în ce mai însemnată”, a 

declarat prof. dr. Anca Da-

na Buzoianu, rectorul UMF 

“Iuliu Haţieganu” din 

Cluj-Napoca.

Aceste performanţe în-

scriu Universitatea de Me-

dicină şi Farmacie “Iuliu Ha-

ţieganu” în elita universită-

ţilor europene, dar şi de la 

nivel mondial, cercetarea 

ştiinţifică reprezentând una 

dintre componentele de ba-

ză ale misiunii universită-

ţii. La nivel naţional, uni-

versitatea clujeană a fost in-

clusă în ierarhizarea reali-

zată de Ministerul Educaţi-

ei şi Cercetării şi de Agen-

ţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Su-

perior (ARACIS) în catego-

ria universităţilor de cerce-

tare avansată şi educaţie.

Reamintim că în acest an, 

UMF Cluj a avut un rol deci-

siv în lupta împotriva coro-

navirusului. Având infrastruc-

tura necesară, universitatea 

a organizat centre de deter-

minare specifi ce pentru dia-

gnosticul infecţiei cu noul co-

ronavirus SARS-COV-2.

Conducerea UMF„Iuliu Ha-

ţieganu” Cluj-Napoca a ape-

lat la studenţii Facultăţii de 

Medicină, să contribuie ca vo-

luntari la sprijinirea activită-

ţilor în cadrul camerelor de 

gardă, unităţilor/comparti-

mentelor de primiri urgenţe.

UMF, locul doi pe ţară în două clasamente internaţionale

Atât Primăria 

Cluj-Napoca, 

cât şi Consiliul Judeţean 

vor premia şi anul aces-

ta elevii care au obţinut 

media 10 la examenul 

de Bacalaureat.

Forul administrativ jude-

ţean va organiza, în perioa-

da imediat următoare, cu res-

pectarea măsurilor epidemi-

ologice impuse de către au-

torităţi, o ceremonie festivă 

de premiere a elevilor din ju-

deţ care au obţinut media 10 

la examenul de Bacalaureat, 

sesiunea 2020.

„Recompensarea excelen-

ţei în educaţie este mai mult 

decât necesară, ea ţine de re-

cunoaşterea şi promovarea 

modelelor autentice. Îi felicit 

şi le mulţumesc absolvenţilor 

de nota 10 ai Clujului, cei ca-

re prin dăruirea, efortul şi am-

biţia lor au adus, o dată în 

plus, cinste judeţului nostru”, 

a declarat Alin Tişe, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj.

Tinerii absolvenţi de liceu 

care au promovat examenele 

cu media 10 vor fi  recompen-

saţi şi cu o sumă de bani, în 

cuantum de 2.500 de lei/elev.

Amintim că forul adminis-

trativ judeţean va premia în 

bani şi elevii clujeni care au 

obţinut media 10 la Evalua-

rea Naţională din acest an.

Bani şi de la Primărie

Primarul Emil Boc a anun-

ţat în cadrul unei emisuni ra-

dio că elevii din Cluj-Napoca 

ce au reuşit performanţa de a 

lua nota 10 la Evaluarea Na-

ţională, dar şi cei care vor lua 

nota maximă la Bacalaureat 

vor fi  recompensaţi.

„Felicit elevii care au ob-

ţinut asemenea rezultate de-

osebite la Evaluarea Naţio-

nală. Ne aşteptăm ca şi la 

Bacalaureat să avem astfel 

de rezultate, pentru că exis-

tă o calitate a actului edu-

caţional susţinută din toate 

părţile, de la elevi, la pro-

fesori şi părinţi, şi contribu-

im şi noi de la primărie prin 

alocarea de fonduri necesa-

re. Ca în fiecare an îi vom 

premia pe toţi elevii de no-

ta 10 de la evaluarea Naţio-

nală şi bacalaureat. Toţi pri-

mesc o recompensă de 1.000 

de lei, e o formă simbolică 

de recunoaştere pe care pri-

măria o oferă” a spus pri-

marul Emil Boc.

10 note de 10 
în judeţul Cluj

În judeţul Cluj, rata de pro-

movare (înainte de contesta-

ţii) înregistrată de absolven-

ţii studiilor liceale care au sus-

ţinut probele examenului de 

Bacalaureat, în sesiunea iu-

nie-iulie 2020, este de 77.79%.

Pentru absolvenţii din pro-

moţia curentă, rata de pro-

movare este 83.69%, iar pen-

tru candidaţii din promoţii-

le anterioare, rata de promo-

vare este 36.22 %.

În sesiunea iunie-iulie 2020, 

au promovat 3.474 de candi-

daţi, dintr-un total de 4.466 

candidaţi prezenţi. Dintre aceş-

tia, 3.911 candidaţi sunt din 

promoţia curentă, iar 555 de 

candidaţi sunt din promoţiile 

anterioare. Precizăm că 112 

candidaţi au absentat, iar 4 

candidaţi au fost eliminaţi 

pentru fraudă sau tentativă 

de fraudă. Aceştia nu se vor 

putea înscrie la următoarele 

două sesiuni ale examenului 

naţional de Bacalaureat.

La nivelul judeţului Cluj, 

10 candidaţi au obţinut me-

dia 10, 125 au obţinut nota 

10 la proba de Limba şi li-

teratura română, 26 au ob-

ţinut nota 10 la proba de 

Limba şi literatura maternă, 

305 au obţinut nota 10 la 

proba obligatorie a profilu-

lui, 359 au obţinut nota 10 

la proba la alegere a profi-

lului şi a specializării.

Numărul elevilor care au 

luat media 10 la bacalaure-

at a scăzut faţă de anul tre-

cut. În 2019, înainte de con-

testaţii, 14 elevi au obţinut 

media maximă. Anul aces-

ta sunt doar 10. Totuşi, re-

zultatele de anul acesta vin 

cu o surpriză. Un liceu din 

Gherla a reuşit să ia faţa 

unora dintre cele mai bune 

licee din Cluj-Napoca. 

Elevii de 10 ai Clujului vor fi răsplătiţi!
2.500 de lei pentru cei cu notă maximă la Bacalaureat de la Consiliul Județean şi 1.000 de lei de la Primărie

Emil Boc, împreună cu un grup de elevi ai Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc le-a transmis felicitări elevilor și a măr-
turisit că își dorește ca acești elevi eminenţi să rămână să 
își continue studiile în Cluj-Napoca, iar dacă aleg totuși 
să studieze peste hotare, edilul speră ca aceștia să se în-
toarcă în municipiu.

„Clujul din nou pe primul loc! De data aceasta, la 
Examenul de Bacalaureat! Vă felicit, dragi elevi, pentru 
efortul și responsabilitatea voastră! Ne bucurăm alături 
de voi de rezultatele de la Bacalaureat și avem încrede-
re în pașii voștri și de acum înainte. Sperăm și lucrăm 
pentru ca voi să alegeţi Cluj-Napoca, să studiaţi în con-
tinuare aici și să vă bucuraţi de viaţa la Cluj. Celor care 
pleacă în afară, le transmit că îi așteptăm să se întoar-
că, să dezvoltăm această comunitate împreună. Mult 
succes pe mai departe! Îi felicit, totodată, pe părinţi și 
pe profesorii care au fost alături de liceeni! Le mulţu-
mesc în numele clujenilor pentru toată implicarea. 
Felicitări de asemenea Inspectoratului Școlar Judeţean 
Cluj pentru performanţa din acest an! În semn de apre-
ciere din partea comunităţii clujene pentru dedicarea ce 
a stat la baza acestor rezultate, atât elevii care au obţi-
nut nota zece, cât și profesorii care i-au îndrumat vor fi 
premiaţi de către municipalitate”, a transmis Emil Boc.

Boc, mesaj pentru elevii de 10 ai Clujului
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Radu Georgescu

În România, conectarea 

electronică dintre 

administrațiile locale și 

cetățeni este redusă, com-

parativ cu alte state din 

Uniunea Europeană. 

Se estimează că până 

la 20% dintre primăriile 

din țară sunt digitalizate.

Lucrul de acasă, plățile on-

line sau trimiterea de docu-

mente către autorități în for-

mat digital sunt metode folo-

site de tot mai mulți dintre noi, 

în condițiile în care distanțarea 

fi zică rămâne o regulă impor-

tantă, în lipsa unui vaccin ca-

re să limiteze efectele pande-

miei cu COVID-19.

primariamea.ro vine 
în sprijinul cetățenilor 
și administrațiilor locale

Portalul primariamea.ro, 

dezvoltat de Zipper Româ-

nia, vine în sprijinul 

cetățenilor și a administrației 

publice locale, asigurând 

continuitatea funcțiilor 

instituțiilor locale cu respec-

tarea regulilor de distanțare 

socială și creează condițiile 

tehnice necesare pentru lu-

crul la distanță.

„Am decis să acordăm 

sprijin Primăriilor pentru a-

și digitaliza activitatea. Pen-

tru aceasta am dezvoltat por-

talul pentru digitalizare pri-

mariamea.ro, de depunere a 

solicitărilor online adresate 

instituțiilor publice, ce asi-

gură o comunicare rapidă și 

efi cientă între administrațiile 

publice locale și cetățeni, cu 

accesibilitate de pe toate ti-

purile de dispozitive 

(desktop, tabletă și mobil) 

24 din 24 ore. Utilizarea aces-

tei platforme este gratuită 

pentru tot anul 2020”, a ex-

plicat Doru Vijiianu, direc-

tor general Zipper România.

Digitalizarea a devenit o 

necesitate permanentă, ce vi-

zează procesele de lucru, oa-

menii și tehnologia. Guvernul 

României a conștientizat a-

ceastă nevoie și a creat cadrul 

legal prin emiterea Ordonanței 

nr. 38/2020 ce vizează circu-

larea documentelor electroni-

ce. Astfel, în art. 6 se impu-

ne utilizarea de portaluri pro-

prii sau astfel de instrumen-

te puse la dispoziție de către 

terți în vederea primirii docu-

mentelor electronice, dar și 

comunicării înscrisurilor emi-

se de către autorități.

„Cu experiența noastră în 

digitalizare și întreaga infra-

structură disponibilă asigu-

răm comunicarea rapidă și efi -

cientă între administrațiile pu-

blice locale și cetățeni prin in-

termediul portalului, facili-

tând procesul de depunere, 

înregistrare și status online a 

cererilor și declarațiilor”, a 

adăugat Doru Vijiianu.

primariamea.ro reduce 
timpul necesar 
soluționării solicitărilor

Utilizarea platformei pri-

mariamea.ro permite 

administrației locale să elimi-

ne total birocrația dar și ac-

ces instant la documentele de-

puse de către cetățeni, redu-

când, totodată, timpul nece-

sar soluționării solicitărilor.

Cetățenilor le asigură po-

sibilitatea de a depune cereri, 

având la dispoziție departa-

mentele de interes din cadrul 

primăriei, șabloane pentru for-

mulare și lista cu documen-

tele necesare, prin interme-

diul unei biblioteci de formu-

lare pentru documente speci-

fi ce care sunt organizate pe 

clase/departamente.

Portalul este realizat în 

conformitate cu normele de 

protecție ale Regulamentului 

GDPR nr. 679/2016, iar sto-

carea documentelor se reali-

zează într-un centru de date 

acreditat de Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Informaționale (MCSI).

Zipper face parte dintr-un 

grup de fi rme cu prezență în 

5 țări din sud-estul Europei. 

Cu două centre de procesare 

în România, la Cluj-Napoca și 

București și unul în Moldova, 

la Chișinău, Zipper acoperă 

nevoile de procesare ale com-

paniilor din regiune, oferind 

soluții și servicii de procesare 

a datelor și a documentelor 

recepționate, vehiculate sau 

expediate dintr-o companie.

primariamea.ro – 
Portalul primăriilor digitale
Utilizarea platformei permite administrației locale să elimine total 
birocrația. Acces instant la documentele depuse de către cetățeni.

Primariamea.ro efi cientizează interacțiunea dintre cetățeni și primării prin transpunerea registraturii clasice în mediul online

Un fond de investiţii înfi in-

ţat recent la Cluj va investi 

în start-up-ul care l-a impre-

sionat pe faimosul antrepre-

nor, inginer şi fi lantrop 

Elon Musk, CEO Tesla.

Fondul de investiţii So-

mething Big, înfi inţat recent la 

Cluj sub conducerea lui Alex 

Rus, îşi începe activitatea in-

vestind în compania elveţiană 

de Hyperloop Swisspod. Swiss-

pod Technologies este un 

start-up din Elveţia, care vrea 

să transforme transportul de 

tip Hyperloop în realitate.

„Credem că viitorul trans-

portului aparţine tehnologiei 

Hyperloop, iar ceea ce a reali-

zat Denis Tudor prin Swisspod 

într-un timp atât de scurt nu 

putea să ne lase impasibili. Pre-

miile câştigate, dar şi modul în 

care a reuşit să formeze o echi-

pă incredibilă de ingineri, ne-au 

convins că trebuie să fi m par-

teneri”, a declarat Alex Rus, 

CEO şi co-fondator al Something 

Big, pentru start-up.ro.

Ce este Hyperloop?

Hyperloop este o soluţie de 

transport bazată pe capsule ca-

re ating viteze supersonice (1.200 

km/h), cu emisii reduse de di-

oxid de carbon (CO2) şi con-

sum de energie mult mai mic 

faţă de cele patru metode de 

transport tradiţional, respectiv 

naval, rutier, feroviar şi aerian.

„Vrem să eliminăm barie-

rele de distanţă şi timp şi să 

conectăm oraşele din Europa 

şi din lume, realizând acest 

obiectiv cu emisii aproape ze-

ro”, a explicat Denis Tudor, 

CEO şi co-fondator Swisspod.

Timp de trei ani consecu-

tiv – 2016, 2017 şi 2018 – 

Swisspod a câştigat locul 1 în 

cadrul competiţiei lansate de 

Elon Musk, fondatorul Spa-

ceX, pentru dezvoltarea teh-

nologiei Hyperloop. Denis Tu-

dor şi echipa lui s-au întâlnit 

de mai multe ori cu Elon Musk 

şi cu cei de la SpaceX pentru 

a testa capsula Swisspod.

Something Big, un nou 
fond de investiţii din Cluj

Parteneriatul Swisspod cu 

fondul Something Big, care va 

asigura o rundă de fi nanţare 

a start-up-ului, vine la scurt 

timp după ce compania fon-

dată în Elveţia de Denis Tudor 

si Cyril Dénéréaz a anunţat că 

se alătură iniţiativei Comisiei 

Europene de a accelera dez-

voltarea unor sisteme sigure 

de tip Hyperloop în Europa.

Potrivit start-up.ro, So-

mething Big este un nou fond 

de investiţii de capital de risc 

din Cluj-Napoca, care vizea-

ză start-up-uri inovatoare din 

România sau care sunt con-

duse de români.

Membrii fondatori ai So-

mething Big sunt Alex Rus, 

Daniel Tamaş, Ioana Puşcaş, 

Radu Constantea, Mihaela 

Mureşan şi Ionuţ Dobra, in-

vestitori în ecosistemul local 

de start-up-uri şi, totodată, 

membri activi ai comunităţii 

antreprenoriale din România.

Clujenii investesc 
într-un proiect care l-a 
impresionat pe Elon Musk

Măsura de subvenţionare 

din fonduri europene a 

salariilor lucrătorilor 

cărora angajatorii le-au 

redus programul de lucru 

a fost inclusă de Guvern 

în Planul Naţional de 

Investiţii şi Relansare 

Economică (PNIRE).

„Guvernul va asigura plata 

unei indemnizaţii în valoare de 

75% din diferenţa dintre sala-

riul brut al unui angajat prevă-

zut în contractul individual de 

muncă dinaintea reducerii pro-

gramului şi salariul brut afe-

rent orelor de muncă efectiv 

prestate ca urmare a reducerii 

programului de lucru. Măsura 

se aplică companiilor a căror 

cifră de afaceri a scăzut cu cel 

puţin 10% comparativ cu luna 

similară a anului anterior. Fi-

nanţarea acestei măsuri se va 

acoperi prin Programul SURE”, 

se menţionează în PNIRE.

Măsura a fost solicitată de 

patronate în contextul fl exibi-

lizării programului de lucru, 

aşa-numitul model german 

„Kurzarbeit”. Până în prezent, 

măsura a fost dezbătută de 

reprezentanţii Guvernului îm-

preună cu patronatele şi sin-

dicatele. Sindicatele s-au pro-

nunţat împotriva fl exibilizării 

programului de lucru în for-

ma propusă de patronate.

Salariile angajaților 
cu timp de lucru redus, 
subvenționate de stat?
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Echilibru subtil între 

măsurile sanitare legate 

de noul coronavirus şi 

necesitatea economică: 

Uniunea Europeană a 

redeschis, miercuri, grani-

ţele în mijlocul sezonului 

estival, relatează AFP.

UE a autorizat zboruri pro-

venind din 14 ţări de pe toate 

continentele, plus cele din Chi-

na, cu singura condiţie ca a-

ceasta să primească pe terito-

riul său vizitatori „neesenţiali” 

din UE, ceea ce momentan nu 

este cazul. Fructul negocieri-

lor difi cile, această listă adop-

tată marţi şi care urmează să 

fi e revizuită în două săptămâni 

se bazează „în principal” pe 

criterii epidemiologice.

Vor fi  admişi în UE şi spa-

ţiul Schengen turişti veniţi din 

Algeria, Australia, Canada, 

Georgia, Japonia, Muntene-

gru, Maroc, Noua Zeelandă, 

Rwanda, Serbia, Coreea de 

Sud, Thailanda, Tunisia şi Uru-

guay. SUA, ţara cea mai afec-

tată de pandemie, sunt exclu-

se de pe listă, de asemenea şi 

Brazilia, Rusia, India, Turcia 

şi Israel.

Aeroportul din Corfu afi şa, 

miercuri, 17 zboruri charter 

din Germania, Irlanda, Aus-

tria şi Elveţia. Peste 3.200 de 

zboruri internaţionale au ajuns 

în 2019 în Corfu, cu turişti în 

principal britanici, germani, 

polonezi şi italieni. Europa, 

fostul epicentru al pandemi-

ei, îşi continuă revenirea la 

normal: Muzeul Auschwitz-

Birkenau a primit miercuri din 

nou vizitatori în Polonia, ci-

nematografele şi micile eve-

nimente culturale şi-au relu-

at activităţile în Austria şi ca-

sele de toleranţă s-au redes-

chis în Olanda.

Pe continentul american, 
situația rămâne 
îngrijorătoare

Însă focare de COVID-19 

există în continuare şi provoa-

că îngrijorări. În special în re-

giunea Lisabona au fost insti-

tuite din nou de o săptămână 

restricţii pentru evitarea mul-

ţimilor şi 19 cartiere din sub-

urbiile capitalei portugheze 

se afl ă în carantină timp de 

două săptămâni începând de 

miercuri, pentru a stopa răs-

pândirea contaminării zilnice 

în creştere.

Principala ţară exclusă de 

pe lista Uniunii Europene – 

SUA, unde epidemia conti-

nuă cu noi cazuri şi decese 

zilnice în creştere, în special 

în sudul şi vestul ţării, unde 

mai multe state au ridicat u-

nele restricţii. Pe continentul 

american, situaţia rămâne în-

grijorătoare şi în America La-

tină şi Caraibe, unde numă-

rul deceselor ar putea depă-

şi 400.000 în trei luni dacă 

nu se vor lua măsuri sanita-

re mai stricte, potrivit Orga-

nizaţiei Panamericane a Să-

nătăţii (OPS).

În Bolivia, în special, din 

ce în ce mai mulţi tineri sunt 

internaţi în unităţi de terapie 

intensivă, conform AFP.

Uniunea Europeană și-a redeschis 
granițele pentru sezonul turistic

Mii de palestinieni au 

protestat, miercuri, în 

Gaza împotriva intenţiei 

Israelului de a anexa teri-

torii din Cisiordania, 

relatează dpa. 

Manifestanţii purtau 

steaguri palestiniene şi 

scandau sloganuri antiis-

raeliene şi împotriva pla-

nului de pace al preşe-

dintelui american Donald 

Trump pentru Orientul 

Mijlociu.

Israelul a stabilit printr-

un acord de coaliţie data de 

1 iulie ca prima zi de imple-

mentare a etapelor anexă-

rii. Se pare totuşi că nu se 

vor lua imediat măsuri con-

crete: ministrul cooperării 

regionale, Ofir Akunis, a de-

clarat miercuri că acţiunile 

vor avea loc ceva mai târ-

ziu luna aceasta.

Printre liderii care s-au 

alăturat demonstraţiei s-a 

afl at şi Yahiya Sinwar, con-

ducătorul mişcării islamice 

Hamas, care guvernează Fâ-

şia Gaza. El a insistat că po-

porul palestinian şi rezisten-

ţa acestuia vor zădărnici pla-

nul lui Trump, cunoscut ca 

„Acordul Secolului”.

Săptămâna trecută, aripa 

militară a Hamas – organiza-

ţie considerată teroristă de SUA 

şi de Uniunea Europeană – a 

avertizat că anunţul Israelului 

privind anexarea unor terito-

rii din Cisiordania ar însemna 

„o declaraţie de război”.

„Ocupația nu se va bucura 
de liniște multă vreme”

Sadi Aabed, purtător de 

cuvânt al facţiunilor palesti-

niene participante la protest, 

a declarat că „ocupaţia nu 

se va bucura de linişte prea 

multă vreme”. „La fel cum 

poporul nostru a declanşat 

revoluţia şi Intifada în 1987, 

va surprinde ocupantul şi lu-

mea cu un nou val de lupte, 

la care nimeni nu se aştep-

ta”, a adăugat el. Intifada, 

prima revoltă palestiniană, 

a început în 1987 şi s-a în-

cheiat în 1993. A doua miş-

care cu acest nume a avut 

loc în 2000-2005.

Israelul a cucerit Cisiorda-

nia şi estul Ierusalimului în 

Războiul de Şase Zile din 1967. 

Palestinienii revendică terito-

riile respective pentru statul 

lor, cu capitala în centrul vechi 

al Ierusalimului.

Palestinienii protestează în Gaza împotriva 
anexărilor israeliene în Cisiordania

Cancelarul german Angela 

Merkel i-a cerut, miercuri, 

Uniunii Europene să se 

pregătească pentru un 

eventual eşec al negocieri-

lor cu Londra privind rela-

ţia post-Brexit, întrucât 

până în prezent s-au făcut 

progrese „foarte limitate” 

la aceste tratative, potrivit 

AFP şi Reuters.

„Voi continua să sper la o 

soluţie bună, dar noi, în UE, 

trebuie să ne pregătim pentru 

cazul în care un acord nu va fi  

încheiat”, a afi rmat Merkel la 

Berlin în faţa Camerei Deputa-

ţilor, în prima zi a preşedinţiei 

germane a Consiliului UE.

„Am convenit cu Marea 

Britanie să intensifi căm dis-

cuţiile pentru a încheia în au-

gust o înţelegere care să fi e 

ratifi cată până la sfârşitul anu-

lui”, dar UE „trebuie să fi e 

pregătită pentru posibilitatea 

ca o înţelegere să nu se ma-

terializeze”, a adăugat ea, du-

pă ce sâmbătă a estimat că 

Regatul Unit va trebui să-şi 

„asume consecinţele” unei re-

laţii economice mai puţin pu-

ternice cu UE după Brexit.

„Dacă Regatul Unit nu do-

reşte o reglementare compa-

rabilă celei europene în ma-

terie de mediu, de piaţă a 

muncii sau de norme socia-

le, relaţiile noastre vor pier-

de în intensitate”, a insistat 

şefa guvernului german.

Bruxelles și Londra, 
program intens 
de negocieri

Bruxelles-ul şi Londra au 

început, luni, un program in-

tens de negociere preconizat 

să dureze cinci săptămâni, 

cu voinţa comună de a avan-

sa la aceste discuţii astfel în-

cât să se evite un „no deal” 

potenţial dezastruos.

Principalele divergenţe 

privesc solicitarea Bruxelle-

sului ca în schimbul unui 

acord de liber schimb fără 

cote şi taxe vamale Regatul 

Unit să aplice în continuare 

unele dintre normele blocu-

lui comunitar, aşa-numitul 

„level playing fi eld”, pentru 

a evita o posibilă concuren-

ţă neloială din partea brita-

nicilor pe piaţa europeană, 

şi dosarul pescuitului.

Londra respinge solicitarea 

privind continuarea aplicării 

unor norme europene, invo-

când că altor parteneri comer-

ciali UE nu le-a cerut acest lu-

cru şi Regatul Unit nu mai do-

reşte să aplice regulile euro-

pene în condiţiile în care a ie-

şit din Uniunea Europeană.

În privinţa pescuitului, 

reprezentanţii britanici din 

acest sector se împotrivesc 

cerinţei Bruxellesului ca un 

acord comercial să fie legat 

de accesul în apele britani-

ce în aceleaşi condiţii ca şi 

până acum pentru pescarii 

europeni, mai ales cei fran-

cezi, belgieni şi olandezi.

Bruxelles dorește 
un acord extins

Per ansamblu, Bruxellesul 

doreşte un acord extins care 

să cuprindă şi norme ale UE 

privind concurenţa, mediul sau 

fi scalitatea, în timp ce Londra 

doreşte doar un acord clasic 

de liber schimb – aşa cum UE 

a încheiat cu Canada – şi la 

care să poată fi  adăugate ulte-

rior mici înţelegeri sectoriale.

Premierul britanic Boris 

Johnson a declarat luna trecu-

tă că indiferent dacă va exista 

sau nu un acord Regatul Unit 

va părăsi piaţa unică europea-

nă şi uniunea vamală europea-

nă şi a cerut mediului de afa-

ceri să se pregătească pentru 

aceasta. El a respins posibili-

tatea unei prelungiri a perioa-

dei de tranziţie post-Brexit, ca-

re se încheie pe 31 decembrie, 

Regatul Unit continuând să 

aplice până atunci regulile UE.

Dacă până la fi nalul acestei 

perioade nu se va încheia un 

acord, relaţiile economice din-

tre UE şi Regatul Unit vor fi  gu-

vernate de regulile Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului (OMC).

Germania a preluat preşedinţia Consiliului UE
Angela Merkel cere UE să se pregătească pentru un eventual eşec al negocierilor cu Londra privind relaţia post-Brexit

Germania a preluat președinția Consiliului European miercuri, 1 iulie, la ora 00:00, Poarta Brandenburg din Berlin fi ind luminată cu logo-ul președinției germane
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VÂNZĂRI/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, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. 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 (6,7 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 in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii 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, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 10000 
mp, la intrarea în Turda (Dăbă-
gău) dinspre Cluj, vis-à-vis de Ter-
moport și Pensiunea Sf. Sava, 
front 140 m la șoseaua E60, acte 
în regulă, C.F., curent electric, te-
ren plan, poziţie și amplasament 
foarte bun, pentru construcţii de 
anvergură, preţ 5 euro/mp, ne-
gociabil. Pentru alte informaţii 
sunaţi la 0744-653097. (5.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

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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TUIT

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (7.7)

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
central, str. Năsăud nr. 22, cu 
toate dotările, preţ 360 euro. 
Pentru detalii sunaţi la telefon 
0744-979793. (5.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
central, str. Decebal nr. 2, cu 
toate dotările, preţ 360 euro. 
Informaţii la telefon 
0744-979793. (5.5)

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 380 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
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. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător 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

¤ Execut zugrăveli în lavabil, 
trag glet, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er. Ofer calitate și serio-
zitate la lucrarea făcută. Cei in-
teresaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

¤ EXECUTĂM la comandă uși și 
ferestre din lemn stratifi cat.

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (23.25)

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

¤ Întreţinere, reparaţii, regla-
je la utilaje de tâmplărie. In-
formaţii 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, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (14.14)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (13.14)

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

MOBILIER

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

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 

stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul simi-
lar amenjat în Cluj-Napoca. Infor-
maţii la telefon 0747-417912. 
(5.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare 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 suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

PIERDERI

¤ Subscrisa fi rma PALMIK SER-
VIMPEX S.R.L. nr. înreg. 
J12/2899/1993, având C.U.I. 
4442862 declarăm pierdute Cer-
tifi cate Constatatoare și Certifi cat 
de Înregistrare emise de O.R.C. 
Cluj. Le declarăm nule.

¤ Pierdut acte fi rmă, documente 
originale ale societății Medro 
Consulting S.R.L., C.U.I. 
21896265, din Municipiul Cluj-
Napoca, Str. Băișoara, Nr. 13, A-
partament 77, Județ Cluj: certifi -
cat înregistrare, act constitutiv, 
acte adiționale, certifi cate consta-
tatoare. Le declar nule.
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Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00

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

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

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

Comuna Căşeiu, cu sediul în sat Cășeiu, str. Principală, 
nr. 54, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
,,Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în localităţile 
Rugăşeşti, Custura, Guga şi Gârbău Dejului“, propus a fi  
realizat în comuna Cășeiu, localităţile Rugășești, Custura, 
Guga și Gârbău Dejului, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul 
titularului : comuna Cășeiu, sat Cășeiu, str. Principală, nr. 
54, jud. Cluj, în zilele de luni – joi între orele 09.00 – 12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, jud. Cluj, în zilele de luni – joi între orele 09.00 – 12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

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 F3 DENTAL 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „FABRICAREA DE 
DISPOZITIVE, APARATE ŞI INSTRUMENTE MEDICALE 
STOMATOLOGICE“ cu punct de lucru în Loc Cluj-Napoca, str. 
Grigore Alexandrescu, nr. 34 bl G1, ap. 2, 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.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Pachet constând în a) Imobil situat în Turda, str. Clujului, 
FN, jud. Cluj – Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + b) Stoc marfă – alimentar şi nealimentar 
Magazin 13 – preţ de pornire 3,396,186.64 lei + TVA

2) Pachet constând în a) Imobil Magazin 5 situat în 
Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Cluj + b) Bunuri 
mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, 
obiecte inventar afl ate în Magazin 5 + c) Stoc marfă – 
alimentar şi nealimentar Magazin 5 – preţ de pornire 
923,685.69 lei + TVA

3) Pachet constând în a) Imobil Magazin 6 situat în Turda, 
str. Narciselor, FN, jud. Cluj + b) Bunuri mobile constând 
în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar 
afl ate în Magazin 6 + c) Stoc marfă – alimentar şi nealimentar 
Magazin 6 – preţ de pornire 358,401.31 lei + TVA

4)  Pachet constând în a) Imobil Magazin 7 situat în 
Câmpia Turzii, str. Mureşului, FN, jud. Cluj + b) Bunuri 
mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, 
obiecte inventar afl ate în Magazin 7 – preţ de pornire 
148,713.95 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Licitaţia va avea loc în data de 10.07.2020, ora 12:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 20.07.2020, ora 12:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

MUNICIPIUL TURDA în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC ZONAL – zona str. 
Romana, str. Cetatea Romana, str. Pictor Th. Aman, str. 
G-ral I. Dragalina, P-ţa Romana, Pod Malul Raul Arieş, str. 
Funicularului, str. Alba Iulia, str. Sănduleşti, Turda, judeţul 
Cluj“, propus a fi  amplasat în Turda, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
primăriei Turda, camera 51, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr. 28, Mun. Turda, Judeţul Cluj, România, din data de 
01 .07.2020, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 
sau vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până în data de 21.07.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, Blocul 9b, cod 400609, tel 0264410722, 
fax 0264412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro”.
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Gaz Metan 
s-a despărţit 
de 8 jucători
Clubul de fotbal Gaz Metan 
Mediaș a anunţat, pe site-ul său 
ofi cial, că s-a despărţit de nu mai 
puţin de opt jucători pentru care 
ziua de 30 iunie a fost ultima de 
contract. Cu cinci etape înainte de 
încheierea play-off-ului, Gaz 
Metan a rămas fără portarul 
Ricardo Batista, fundașii Thomas 
Juel-Nielsen, Marian Pleașcă, mij-
locașii Boubacar Fofana, Neluţ 
Roșu, Ely Fernandes, Paul Costea 
și atacantul Ioan Hora. Portarul 
Batista a apărat în doar într-un 
meci în acest campionat, 
Juel-Nielsen are un meci și un gol 
marcat (cu FCSB), Pleașcă a adu-
nat 13 partide, Fofana a totalizat 
24 de jocuri, Roșu a avut 23 de 
jocuri și un gol marcat, Fernandes 
a avut un bilanţ de 26 de partide 
și un gol înscris, Costea a strâns 3 
jocuri, iar Hora a totalizat 5 parti-
de și un gol marcat. Vineri, în eta-
pa a șasea a fazei play-off, Gaz 
Metan va juca pe teren propriu cu 
Universitatea Craiova (20:00).

Hamilton poate 
doborî recordurile 
lui Schumacher

Pilotul britanic Lewis Hamilton, 35 
ani, sextuplu campion mondial, 
poate egala în acest an recordul 
de titluri mondiale cucerite de 
Michael Schumacher în perioadele 
1994-1995 respectiv 2000-2004 
(7). Doar alţi doi piloţi în activitate 
sunt foști campioni mondiali înain-
te de startul noului sezon: germa-
nul Sebastian Vettel (2000, 2001, 
2002, 2003), 32 ani, și fi nlandezul 
Kimi Raikkonen (2007), 40 de ani. 
Cu 84 curse câștigate, britanicul es-
te la 7 victorii de recordul germa-
nului (91 victorii, din 307 starturi) 
și poate deveni noul reper al 
Formulei 1 în materie de succese, 
dacă nu în acest sezon, poate în 
următorul. În acest clasament, 
treapta a treia îi aparţine lui Vettel, 
cu 53 victorii. Recordul de 155 po-
diumuri al lui Schumacher este de 
asemenea vizat de Hamilton 
(151), care în cele 21 de curse din 
2019 a ratat doar de patru ori să 
ia parte la premiere. Al treilea în 
acest clasament este tot Vettel, cu 
120 podiumuri. Un alt record al 
germanului, cu 22 de triple (pole 
position, cel mai rapid tur și victo-
rie), pare mai greu de bătut de 
Hamilton, care este al doilea cu 15 
hat-trick-uri. În ce privește recordul 
cu cele mai rapide tururi în cursă, 
performanţa lui Schumacher (77) 
este de neatins în acest sezon pen-
tru britanic ce numără deocamda-
tă 47, urmat Raikkonen cu 46 și de 
Vettel cu 38. Britanicul deţine deja 
recordurile de pole position (88), 
urmat de Schumacher (68) și pe 
cel al startului din prima linie 
(145), unde l-a devansat tot pe 
fostul campion german (116). 
Michael Schumacher deţine ală-
turi de brazilianul Rubens 
Barrichello recordul de sezoane 
disputate în Formula (19), în timp 
ce Hamilton va fi  în 2020 doar la 
al 14-lea sezon în elită.

Pe scurt
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După o pauză de peste 

trei luni pricinuită de 

pandemia de COVID-19, 

fotbaliştii de la „U” Cluj 

s-au reunit, miercuri, 

pentru a pregăti următo-

rul sezon din Liga 2.

Antrenorul „studenţilor”, 

Adrian Falub, afi rmă că reveni-

rea la efort va fi  difi cilă pentru 

toată lumea, mai ales pentru 

echipele care nu vor disputa ni-

ciun meci ofi cial până la startul 

noului sezon. Cu toate acestea 

– „dacă toată lumea va fi  sănă-

toasă” – este „destul timp” pen-

tru organizare, spune Falub, în 

condiţiile în care mai sunt do-

uă luni până la debutul ligii se-

cunde, sezonul 2020-21.

„Am făcut un program de 

meciuri amicale, să vedem cum 

evoluează şi pandemia asta, 

se poate modifi ca. Eu sper să 

evolueze spre bine, să ne ţi-

nem de programul pe care l-am 

propus. Am avut cu prepara-

torul fi zic un program de pre-

gătire. Cu siguranţă, nu e ce-

ea ce trebuie, dar este ceva, o 

mişcare, asta contează. Vom 

da nişte teste, să vedem pe un-

de începem, unde ne propu-

nem să ajungem”, a declarat 

Falub, la reunirea echipei.

„Este imposibil de jucat 

aşa, sper să fi e cât mai scur-

tă această perioadă. Va dispă-

rea aşa fotbalul, care e pen-

tru spectatori! Şi aşa, din punct 

de vedere mental, jocul devi-

ne un meci amical, jucătorii 

nu se mai concentrează”, a 

comentat tehnicianul „şepci-

lor roşii” revenirea suporteri-

lor în tribune, referindu-se la 

formaţiile care se bucură de 

o galerie vocală, cum este şi 

cazul lui „U”.

„Studenţii” vor urma 
o nouă strategie

Deşi spune că nu îl intere-

sează ce echipă va promova 

în Liga 1 după play-off-ul din 

acest sezon, Falub va fi  cu ochii 

pe lupta la promovare, sperând 

să înveţe din ce au făcut alţii. 

Un lucru este cert, tehnicianul 

lui „U” îşi doreşte ca Dinamo 

Bucureşti să rămână în prima 

ligă, „câinii” fi ind în zona ni-

sipurilor mişcătoare după un 

sezon catastrofal.

„Noi trebuie să construim 

ceva, este al treilea an de ligă 

secundă, trebuie să facem o 

construcţie altfel ca până acum. 

A fost o cosntrucţie artifi cială, 

nici pregătiţi de promovare, nici 

lot de promvoare, dar am lăsat 

să se înţeleagă că suntem cei 

mai buni din toate punctele de 

vedere, şi sportiv şi fi nanciar. 

Nu a fost adevărat, nu aş vrea 

să se mai întâmple! Vrem să 

construim o echipă, ne bazăm 

pe copii şi juniori, crescându-i 

pe ei, să facem un fotbal bun. 

Dacă construcţia va fi  solidă, 

vom şi promova... că va fi  anul 

acesta, anul viitor, Universita-

tea Cluj va fi  în prima ligă .Dar 

nu artifi cial, pompieristic!”, a 

avertizat Adrian Falub.

„U” trebuie să îşi 
recapete identitatea

Antrenorul alb-negrilor spu-

ne că „U” trebuie „să îşi reca-

pete identitatea”, mizând pe 

propria pepinieră, nu pe „tran-

sferuri de mercenari”, aşa cum 

s-a întâmplat în vara anului 

trecut, atunci când pe malul 

Someşului Mic au „descălat” 

o serie de fotbalişti portughezi. 

Dintre ei, doar Inácio Miguel 

va mai rămâne la „U”, însă în 

baza unui contract renegoci-

at. „Suntem stabili din punct 

de vedere fi nanciar”, a ţinut 

să precizeze Adi Falub.

„Anul ăsta ne gândim să 

crească jucătorii pe care îi avem 

aici, pentru că sunt foarte talen-

taţi”, a recunoscut Falub, dez-

văluind că „U” nu pregăteşte 

multe transferuri, iar numele 

care vor ajunge totuşi pe Cluj 

Arena nu vor fi  spectaculoase. 

După Dur-Bozoancă şi Takacs, 

şi alţi jucători se vor despărţi de 

Universitatea. Cert este că vete-

ranul Dorin Goga, salvator în 

multe momente de-a lungul se-

zonului „ciuntit” de COVID-19, 

va continua în alb-negru.

Falub declară revoluție la „U” Cluj!
Clubul își întoarce fața spre juniorii clujeni. Universitatea va fi în prima ligă, 
dar nu „pompieristic”, spune antrenorul „șepcilor roșii”.

Antrenorul Adrian Falub anunță o schimbare radicală de strategie la Universitatea Cluj
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