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Parcul I.L. Caragiale va fi reabilitat. Cercetări arheologice în zona centrală!
În şedinţa ordinară de joi, 

consilierii locali au validat do-
cumentaţia şi indicatorii teh-
nico-economici pentru reabili-
tarea Parcului Ion Luca Cara-
giale. Suprafaţa totală amena-
jată prin proiect este de 11.913 
mp, iar costurile totale ale in-
vestiţiei sunt estimate la 
25.547.494,05 lei (TVA inclus), 
cu o durată estimată de reali-
zare de 24 luni.

Cu aviz favorabil din par-
tea Comisiei de buget şi a Co-
misiei juridice, proiectul de 
Hotărâre a trecut în unanimi-
tate, cu 21 de voturi „pentru”. 

Vorbim despre aprobarea sce-
nariului 1 de reabilitare a par-
cului Ion Luca Caragiale, a 
străzii Octavian Petrovici şi 
parţial a străzii George Bari-
ţiu, potrivit documentaţiei cu-
prinsă în Anexă.

Conform referatului de apro-
bare, se propune reamenajarea 
integrală a suprafeţei parcului, 
cu identifi carea şi păstrarea ve-
getaţiei valoroase şi sănătoase 
existente, pentru a crea o atrac-
tivitate mai mare în rândul pu-
blicului. Totodată, se propune 
descoperirea canalului Morii, al 
cărui traseu sistematizat a fost 

acoperit la sfârşitul anilor ’80 
cu o dală de beton.

În continuarea acestor demer-
suri se propune realizarea unor 
cercetări arheologice care vizea-
ză descoperirea traseului celei 
de-a doua incinte medievale a 
oraşului, ce traversează suprafa-
ţa parcului. Prin documentarea 
arheologică a acestui areal se do-
reşte evidenţierea la suprafaţă a 
descoperirilor arheologice, pen-
tru a creşte atât atractivitatea par-
cului, cât şi pentru a releva evo-
luţia istorico-urbanistică.

De asemenea, se propune 
regândirea în întregime a stră-

zii Octavian Petrovici, prin re-
configurarea geometriei aces-
teia în plan, eliminarea tutu-
ror parcărilor existente, înlo-
cuirea straturilor de uzură 
existente, a sistemului de ilu-
minat public, precum şi dota-
rea acesteia cu mobilier urban 
nou, marcaj rutier şi signalis-
tică urbană noi, dar şi plan-
tări de aliniamente de arbori. 
Acolo unde condiţiile de tra-
fic permit, se propun reorga-
nizări de străzi de tip „sha-
red-space”, prin eliminarea di-
ferenţelor de nivel între spa-
ţiul pietonal şi carosabil. (R.F)
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Modernizare pe strada 
Valea Fânațelor

A început înscrierea 
pentru admiterea la liceu 

Institutul Inimii 
și-a reluat activitatea

Emil Boc explică de ce nu pot avea iluminat 
public clujenii din zonă.  Pagina 4

Începând de joi, elevii pot să completeze fişele 
de înscriere la liceu.  Pagina 6

Numărul de pacienți care pot să ajungă 
în spital este redus la jumătate.  Pagina 3

PUBLICITATE

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

Evadează în natură la doi pași de Cluj!

Pasagerii zborului Cluj-Creta, testați pentru COVID-19 fără explicație
Directorul Aeroportului Cluj: „Este posibil din cauza creșterii numărului de cazuri!” Pagina 5

Monitorul de Cluj îți propune cinci locații inedite pe care le poți vizita în acest 
weekend, în apropiere de Cluj-Napoca. Pagina 7

monitorul weekendde

Situația epidemiei de coronavirus

27.746 de persoane infectate la nivel național

687 cazuri confi rmate la Cluj

787 persoane în carantină

59.414 de persoane în izolare

19.363 vindecați

1.687 decese
*până la închiderea ediției
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

190/220C
Ploaie

180/230C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/24° Înnorat

19°/23° Înnorat

19°/22° Ploaie

19°/24° Înnorat

19°/25° Ploaie

18°/25° Ploaie

19°/24° Înnorat

18°/25° Ploaie
18°/21° Înnorat

15°/18° Înnorat

18°/21° Ploaie

17°/19° Ploaie

18°/23° Ploaie

14°/18° Ploaie

17°/22° Ploaie

17°/24° Ploaie
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

3 iulie

1990: Adunarea generală a 
Academiei Române 
reprimește 72 de membri 
corespondenți (literați, isto-
rici, oameni de știință) căro-
ra li s–a retras această cali-
tate sau care au fost privați 
de ea pe nedrept între 
1948–1989.

1908: Hunedoara a fost primul 
județ al României primit ca 
membru în cadrul Ansamblului 
Regiunilor Europei.

4 iulie

1876: S-a creat, la 
București, „Societatea 
națională de Cruce Roșie a 
României”. La 23 august 

același an, societatea a fost 
recunoscută de Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii 
de la Geneva. (4/16)

1950: Prima emisie a postului 
de radio Europa Liberă.

1957: S-a înființat, la 
București, Arhiva Națională 
de Filme.

5 iulie

1687: Este publicată lucrarea 
lui Isaac Newton, 
Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica.

1946: La Paris au fost 
prezentați primii bikini.

1996: S-a născut Dolly, prima 
oaie clonată din lume.

180/240C
Ploaie

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/26° Înnorat

19°/24° Ploaie

20°/24° Ploaie

19°/24° Ploaie
19°/24° Înnorat

16°/19° Înnorat

19°/23° Înnorat

17°/21° Înnorat
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Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 
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În fi ecare vineri, 

cinefi lii sunt așteptați 

să vizioneze producții 

remarcabile și să se rela-

xeze pe iarbă. Peliculele 

vor putea fi  vizionate 

în siguranță, 

cu respectarea 

măsurilor de protecție.

Vineri pe 3 iulie

De la ora 21.30, vei putea 

urmări „Joker”, un thriller psi-

hologic bazat pe povestea per-

sonajului negativ cu același 

nume creat la DC Comics. Fil-

mul explorează traiectoria unui 

individ ignorat de societate, 

cu o personalitate imprevizi-

bilă și fascinantă, care te va 

ține în suspans până la fi nal. 

La începutul acestui an, 

Joaquin Phoenix a fost răs-

plătit și cu Premiul Oscar pen-

tru „Cel mai bun actor” dato-

rită rolului din „Joker”.

Seria fi lmelor va continua 

în luna iulie cu producţiile: 

„Birds of Prey and the Fanta-
bulous Emancipation of one 
Harley Quinn” 

Povestea unor fete rele din 

Gotham, conduse de „prin-

ţesa mafi ei”. După ce drumu-

rile ei și a lui Joker se des-

part, Harley Quinn face echi-

pă cu super-eroii Black Ca-

nary, Huntress și Renee Mon-

toya pentru a o salva pe o tâ-

nără fată din mâinile unui te-

mut criminal.

Când unul dintre cei mai 

siniștri răufăcători din 

Gotham, Roman Sionis și 

sadicul lui locotenent, 

Zsasz, au pus recompensă 

pe o fetiță numită Cass, toți 

infractorii întorc orașul cu 

susul în jos pentru a o gă-

si. Drumurile lui Harley, 

Huntress, Canary și Renee 

Montoya se ciocnesc și 

acest quartet improbabil 

nu are altă cale decât să 

facă echipă pentru a-l în-

vinge pe Roman.

Păsări de predă (și fan-

tastica Harley Quinn), o 

acțiune – aventură presăra-

tă din plin cu umor negru 

și autoironie, un film 

inspirațional, despre pute-

rea intrinsecă pe care o des-

coperim atunci când ne 

depășim limitele, despre 

emanciparea femeilor și forța 

care vine din colaborare.

„Motherless Brooklyn”

Plasată în New Yorkul ani-

lor '50, acţiunea fi lmului ur-

măreşte povestea unui detec-

tiv particular afectat de sin-

dromul Tourette, Lionel Es-

srog (Edward Norton), care 

încearcă să dezlege misterul 

asasinării mentorului şi sin-

gurului său prieten, Frank 

Minna (Bruce Willis). A fost 

nominalizat la Globul de Aur.

„The Way Back”, 

Povestea unui ofi țer polonez 

de cavalerie capturat de Armata 

Roșie, care reușește să evadeze 

din Gulagul siberian în 1941. In-

spirată din romanul „The Long 

Walk: The True Story of a Trek 

to Freedom” al autorului polo-

nez Slawomir Rawicz, drama 

„The Way Back” are în centrul 

acțiunii un grup de prizonieri de 

diverse naționalități dintr-un gu-

lag siberian care reușește să eva-

deze și să își croiască drum spre 

India.„Movie Nights” este un 

proiect Iulius Mall Cluj şi Raiffe-

isen Bank, ce are loc în Iulius 

Parc, oferind prilejul de a te bu-

cura de fi lme în aer liber şi în si-

guranţă. Accesul este gratuit, în-

să pentru a păstra distanţarea fi -

zică, locurile sunt limitate. În 

plus, fl uxul de intrare şi ieşire în 

perimetrul evenimentului va fi  

diferenţiat, la intrare va fi  moni-

torizată temperatura şi se va im-

pune respectarea măsurilor de 

siguranţă şi distanţare fi zică.

În cazul în care condiţiile 

meteo vor fi  nefavorabile, fi l-

mul va fi  reprogramat pentru 

o dată ulterioară, ce va fi  

anunţată pe pagina de Face-

book a evenimentului.

Serile de film sub clar de lună
Din acest weekend, în Iulius Parc încep serile de film 
în aer liber, în cadrul „Movie Nights”
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Angajaţii unei case de avo-

catură din Cluj-Napoca 

au fost trimişi în izolare 

la domiciliu, după ce soţul 

unei angajate a fost confi r-

mat cu coronavirus.

Casa de avocatură Lăpuşan 

& Partners a decis trimiterea în 

izolare la domiciliu a tuturor an-

gajaţilor, după ce soţul unei an-

gajate a fost confi rmat pozitiv 

cu COVID-19. Acesta lucrează 

la Curtea de Apel Alba, acolo 

unde miercuri a fost confi rmat 

un focar de infecţie.

„Soţul unei colege a fost con-

fi rmat pozitiv cu coronavirus ieri 

după-masă (miercuri – n.r.). Dân-

sul lucrează la Curtea de Apel Al-

ba. Noi, de când am afl at că exis-

tă un caz acolo, în urmă cu câte-

va zile, am rugat-o pe colegă să 

rămână acasă, am luat această 

măsură preventivă de atunci, iar 

de aseară (miercuri – n.r.), când 

am afl at că şi soţul ei e confi rmat, 

am decis să stăm fi ecare acasă”, 

a declarat avocatul Mihai Lăpu-

şan, pentru Monitorul de Cluj.

Toţi angajaţii casei de 
avocatură vor fi  testaţi

„Am anunţat Direcţia de Să-

nătate Publică şi urmează să fi m 

testaţi, să vedem dacă există co-

legi pozitivi. Nu există până acum 

niciun semnal între colegi că ar 

exista ceva, dar am considerat că 

e mai bine aşa decât să ne asu-

măm riscul de a transmite şi alt-

cuiva virusul. Lucrăm toţi în ace-

eaşi clădire. Soţul este asimpto-

matic, iar colega noastră şi-a fă-

cut un test aseară (miercuri – 

n.r.), dar încă nu ştim dacă ea e 

pozitivă sau nu. Toţi angajaţii 

sunt acasă, până ne facem teste-

le”, a compeltat Mihai Lăpuşan.

Curtea de Apel Alba şi-a sus-

pendat activitatea până vineri, 

pentru dezinfecţie şi igienizare 

generală a instanţei, după apa-

riţia unui focar de coronavirus 

depistat după testarea a 123 de 

angajaţi. Testele au fost poziti-

ve pentru cinci judecători şi o 

grafi eră şi incerte pentru alţi doi 

angajaţi ai instanţei.

Angajații unei case 
de avocatură, în carantină Institutul Inimii de Urgenţă 

pentru Boli Cardiovasculare 

„Niculae Stăncioiu” din 

Cluj-Napoca şi-a reluat acti-

vitatea, după focarul de 

infecţie cu COVID-19.

Institul Ininimii din Cluj-Na-

poca şi-a reluat activitatea nor-

mală începând de miercuri, du-

pă ce în urmă cu aproximativ 

două săptămâni mai multe ca-

dre medicale şi pacienţi de la Cli-

nica de Cardiologie au fost con-

fi rmaţi cu noul coronavirus.

„Au început iar să fi e aduse 

urgenţele la noi, iar pacienţii ca-

re erau programaţi au fost inter-

naţi începând de miercuri. Func-

ţionăm normal, cu acele condi-

ţii impuse de distanţare şi de izo-

lare, pentru a evita situaţii simi-

lare. În condiţiile actuale, numă-

rul de pacienţi care pot să ajun-

gă în spital ar fi  de aproximativ 

40-50%. Deci, dacă într-o lună 

noi externăm între 600-700 de 

pacienţi, am putea să facem un-

deva la 350 de pacienţi, cu con-

diţia să respectăm toate aceste 

condiţii impuse”, a spus Florin 

Crişan, managerul Institutului 

Inimii din Cluj-Napoca.

În urma depistării focarului 

de infecţie cu COVID-19 de la 

Institutul Inimii, pacienţii au fost 

externaţi sau transferaţi la alte 

unităţi medicale. Personalul a 

fost testat, iar de această dată a 

mai rămas un singur caz nou 

confi rmat. Unitatea a trecut prin-

tr-un proces amplu de dezinfec-

ţie înainte să reia activitatea.

Reamintim că, la Institutul 

Inimii, 9 pacienţi şi 14 cadre me-

dicale din cadrul unităţii spitali-

ceşti au fost depistate cu coro-

navirus. Din nefericire, dintre pa-

cienţii depistaţi pozitiv cu noul 

coronavirus, doi bolnavi cu bo-

li cardiologice grave au decedat.

„Doi pacienţi au decedat, 

dar cauza decesului este boa-

lă cardiologică, sunt pacienţi 

în vârstă, care ajung la noi în 

stadii grave, cu infarcte. Sunt 

pacienţi foarte gravi, în vârstă 

şi cu multiple comorbidităţi”, 

a mai adăugat managerul In-

stitutului Inimii.

800.000 lei 
pentru modernizare

Şi în acest an, mai ales în con-

textul pandemiei de COVID-19, 

Consiliul Local al municipiului 

Cluj-Napoca va contribui la asi-

gurarea asistenţei de sănătate pu-

blică, alături de celelalte institu-

ţii publice responsabile.

La şedinţa ordinară de joi, 

consilierii locali au validat alo-

carea sumei de 800.000 de lei 

pentru Institutul Inimii de Ur-

genţă pentru Boli Cardiovascu-

lare „Niculae Stăncioiu” cu des-

tinaţia „I. Investiţii: 1. Amenaja-

re demisol, parter Clinică Cardi-

ologie în vederea respectării cir-

cuitelor medicale – 350.000 lei; 

II. Cheltuieli de administrare, re-

spectiv utilităţi – 450.000 lei.”.

Institutul Inimii 
și-a reluat activitatea
Managerul Florin Crișan: „ În condițiile actuale, numărul de pacienți 
care pot să ajungă în spital ar fi de aproximativ 40-50%.”

Focarul de infecție cu COVID-19 de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca a fost stins
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Prefectul județului Cluj, 

Mircea Abrudean, 

a fost în control 

la Lacul Tarnița.

„Astăzi (joi – n.r.) am or-

ganizat o acțiune integrată de 

control, cu scopul de a veri-

fi ca legalitatea funcționării 

pontoanelor și ambarcațiunilor 

afl ate pe raza Lacului Tarnița. 

Au participat reprezentanții 

mai multor instituții cu 

atribuții de control in dome-

niu. În urma verifi cărilor, au 

fost identifi cate unele situații 

de nerespectare a dispozițiilor 

legale și au fost aplicate 

sancțiuni. Acțiunea de control 

face parte dintr-o serie de mă-

suri pe care le vom lua în con-

tinuare, pentru a ne asigura 

că toți cei care desfăsoara 

activități comerciale sau de 

agrement în zona lacului, cu-

nosc și respectă regulile”, a 

declarat Mircea Abrudean.

La acţiune au participat şi 

poliţiştii din cadrul Inspecto-

ratului de Poliţie Judeţean 

(IPJ) Cluj – Serviciul de Ordi-

ne Publică, Serviciul de In-

vestigare a Criminalității Eco-

nomice, Serviciul Rutier, Poliția 

Municipiului Cluj-Napoca și 

Serviciul Criminalistic, repre-

zentanţii Inspectoratului Ju-

deţean de Jandarmi (IJJ) Cluj, 

Inspectoratului pentru Situa-

ţii de Urgenţă (ISU) Cluj, Găr-

zii de Mediu Cluj, Apelor Ro-

mâne şi Hidroelectrica.

S-au împărțit sancțiuni

Acţiunea s-a desfăşurat în 

intervalul 13:00-16:00, pe lu-

ciul de apă al lacului de acu-

mulare Tarniţa şi pe drumu-

rile judeţene din apropierea 

acestuia. În cadrul acţiunii au 

fost legitimate 76 de persoa-

ne şi au fost verifi cate 29 de 

ambarcaţiuni, efectuându-se 

verifi cări şi la 4 societăţi co-

merciale din zonă. A fost con-

statată o infracţiune privind 

nerespectarea regimului apli-

cabil transportului naval, con-

form Legii 191/2003.

De asemenea, au fost întoc-

mite 12 note de constatare pen-

tru nerespectarea prevederilor 

Legii apelor. Astfel, au fost în-

tocmite note de constatare pen-

tru executarea sau punerea în 

funcţiune de lucrări construi-

te pe ape sau care au legătu-

ră cu apele, precum şi pentru 

modifi carea sau extinderea 

acestora, fără aviz/autorizaţie 

sau fără respectarea avizului 

ori a autorizaţiei de gospodă-

rire a apelor, persoanele în ca-

uză, urmând a fi  sancţionate 

contravenţional.

Prefectul și polițiștii, 
în control pe Lacul Tarnița

A început modernizarea în Valea Fânațelor. 
De ce nu pot avea iluminat public clujenii din zonă?
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările de modernizare 

pe un tronson al străzii 

Valea Fânațelor au debutat 

la începutul lunii iulie.

La începutul lunii iunie, 

consilierii locali din Cluj-Na-

poca au validat un proiect de 

Hotărâre privind moderniza-

rea sistemului rutier de pe 

strada Valea Fânațelor. Mier-

curi, 1 iulie, au fost demara-

te lucrările pentru moderni-

zarea sistemului rutier pe tron-

sonul cuprins între strada 

Oașului și intersecția cu stra-

da Fânațelor, potrivit vicepri-

marului Dan Tarcea.

2,3 mil. lei pentru 
primul tronson

Valoarea totală a investiției 

este de 2.321.853,66 lei + 

TVA și va fi  fi nanțată din bu-

getul local al municipiului 

Cluj-Napoca. Lucrările de mo-

dernizare se vor efectua pe o 

suprafață de 3.031 mp caro-

sabil, 1.191 mp trotuare și ac-

ces la locuințe, 1.121 mp spații 

verzi. Totodată, se va moder-

niza sistemul de iluminat pu-

blic și se va înfi ința un sistem 

nou de canalizare pluvială.

„Situația actuală a străzii es-

te una nesatisfăcătoare, acce-

sele la proprietăți nu sunt ame-

najate corespunzător și nici ra-

cordările cu străzile adiacente. 

Nu există guri de scurgere pe 

stradă pentru preluarea apelor 

pluviale subteran și nici nu 

există canalizare pluvială”, se 

arată în referatul de aprobare 

a investiției demarate la înce-

putul acestei luni pe primul 

sector al străzii Valea Fânațelor.

„Am dat drumul să se lu-

creze pe Valea Fânațelor, au 

început lucrările la tronsonul 

pe care l-am aprobat cu indi-

catorii tehnico-economici. O-

rice drum începe cu primul 

pas. Când faci casă, începi cu 

fundația. Așa și la noi, am în-

ceput cu tronsonul care a pu-

tut fi  validat din punct de ve-

dere tehnic, să aibă toate 

utilitățile, toate autorizațiile. 

În rest, mai ținem lucrări de 

întreținere, iar în anii viitori 

trecem și pe acolo cu lucrări-

le fi nale de modernizare”, a 

punctat primarul Emil Boc, 

într-o intervenție telefonică la 

un post local de radio.

Fără iluminat public până 
la modernizarea integrală

Locuitorii din Colonia 

Fânațelor se plâng de ani bun 

de starea precară a drumului 

care duce spre casele lor. Cea 

mai mare problemă pentru ei 

nu este neapărat lipsa asfaltu-

lui, ci iluminatul public inexis-

tent. Cu toate acestea, edilul a 

recunoscut că nu va putea fi  

posibilă instalarea stâlpilor de 

iluminat public atât timp cât 

strada Valea Fânațelor – a do-

ua cea mai lungă din Cluj-Na-

poca – nu va fi  cuprinsă într-

o modernizare integrată.

„Stâlpul îl poți pune doar 

când ai toate structurile și ce-

lelalte integrate, gazul, apa. 

Când pui stâlpul, trebuie să 

faci și drumul, că nu poți să 

pui stâlpul apoi să vii cu dru-

mul și să-l dai jos. Trebuie să 

ai proiectul integrat, să fi e fă-

cute înainte lucrările de cana-

lizare, gaz, care sunt făcute de 

alții, trebuie să coreleze pro-

gramul de investiții, după ca-

re vine Primăria cu ultimele 

utilități. Faci drumul în ampri-

za prevăzută din PUG, faci ex-

proprieri dacă este cazul, apoi 

vii cu trotuarul și stâlpul, al-

tfel degeaba îl pui. Nimeni nu 

face o investiție ca să îl dea 

jos”, a explicat Emil Boc.

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Angajații SC Drumuri și 

Poduri Județene (DPJ) Cluj 

SA, afl ată în subordinea CJ, 

s-au adunat, joi dimineață, 

în curtea instituției pentru 

care lucrează ca să protes-

teze. Aceștia acuză executi-

vul Consiliului Județean 

de faptul că nu și-au mai 

primit drepturile salariale 

de aproape două luni.

În timpul protestului, 

angajații au acuzat Consiliul 

Județean că nu au plătit factu-

rile. Societatea este în insolvență, 

iar angajații susțin că nimeni 

nu-i anunță despre soarta aces-

teia. Conducerea fi rmei a de-

clarat că nu a încasat banii pen-

tru lucrările efectuate și de a-

ceea nu a putut achita salarii-

le. În replică, reprezentanții CJ 

Cluj neagă afi rmațiile și spun 

că nu pot să facă mai multe 

pentru societatea comercială.

„Ce doresc să facă, 
perfomanță sau să stea 
cu mâna întinsă?”

„Discutăm despre o socie-

tate comercială. Consiliul 

Județean, deși este acționar, 

nu este obligat ca din bani pu-

blici, din banii tuturor cluje-

nilor care contribuie prin ta-

xe și impozite la bugetul 

județului, să acopere faptul 

că această societate comerci-

ală, prin conducerea ei, nu 

este în stare să se redreseze, 

nu este în stare să vină cu 

niște propuneri concrete de 

relansare, nu este în stare să 

participe la licitații și stă cu 

mâna întinsă după contracte-

le pe care Consiliul Județean 

le-ar da sau după bani”, a de-

clarat Valentin Jucan, purtă-

torul de cuvânt al Consiliului 

Județean Cluj, pentru Moni-

torul de Cluj.

„Este o societate comer-

cială la fel ca toate celelalte 

care activează în domeniul 

lucrărilor publice, dar nu pu-

tem să îi favorizăm. Este ile-

gal! Societatea este în 

insolvență în acest moment, 

are un administrator speci-

al, există un judecător sin-

dic care trebuie să decidă în 

legătură cu ceea ce se întâm-

plă. Informațiile care au fost 

transmise astăzi (joi – n.r.) 

de către angajați cum că ei 

nu și-au primit salariul din 

cauză că Consiliul Județean 

nu a plătit facturi sunt fal-

se. Toate facturile care au 

fost transmise de companie 

ca urmare a fi nalizării și 

recepționării lucrărilor pe ca-

re le-au făcut au fost plăti-

te”, a continuat Jucan.

„Ce doresc dânșii să facă, 

performanță sau să stea cu 

mâna întinsă la Consiliul 

Județean? Repet, este vorba 

de o societate comercială! 

Bineînțeles, că ne pare rău că 

acești oameni nu și-au primit 

banii, dar nu putem să spri-

jinim societatea într-un mod 

ilegal, nu putem să le dăm 

bani, cu atât mai mult cu cât 

ei sunt și în insolvență”, a 

conchis purtătorul de cuvânt 

al Consiliului Județean Cluj.

Drumuri și Poduri, 
în insolvență de un an

DPJ Cluj SA, afl ată în sub-

ordinea Consiliului Județean 

Cluj, se afl ă tot mai aproape 

de faliment de câțiva ani, deși 

a „mâncat” bani serioși din 

bugetul județului. Din aceas-

tă pricină, în urmă cu un an 

și-a cerut insolvența. DPJ SA 

are ca obiect de activitate con-

struirea, întreținerea, repara-

rea și modernizarea drumuri-

lor de interes județean. Mul-

te dintre lucrările care s-au re-

alizat pe drumurile județene 

din Cluj în acești ani au fost 

executate de DPJ Cluj SA.

În februarie 2018, Consi-

liul Judeţean Cluj a decis ma-

jorarea capitalului social cu 

suma de 8 milioane lei pen-

tru capitalizarea societății în 

vederea plății datoriilor sca-

dente și fi nanțarea activității 

curente, solicitare care a fost 

aprobată de Consiliul Jude-

ţean Cluj, însă doar după 

parcurgerea procedurilor în 

domeniul ajutorului de stat.

„Din Testul Investitorului 

Privat Prudent a reieșit fap-

tul că rata de rentabilitate 

obținută în urma majorării 

capitalului social este supe-

rioară rentabilității așteptate 

de către un investitor privat 

prudent în economia de piață, 

considerându-se că randa-

mentul propus al capitalului 

angajat de către Județul Cluj, 

precum și rentabilitatea 

investiției, sunt rezonabile, 

eliminând astfel prezumția 

de ajutor de stat acordat 

societății Drumuri și Poduri 

Județene Cluj SA”, se arăta 

în motivarea Consiliului 

Județean Cluj.

Angajații de la Drumuri și Poduri 
Județene Cluj au ieșit la protest
Muncitorii spun că nu și-au mai primit banii din luna mai. CJ nu poate sprijini ilegal societatea comercială!

Angajații de la Drumuri și Poduri sunt nemulțumiți și spun că nu au mai fost plătiți din luna mai
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Pasagerii care au ajuns, 

miercuri, pe Aeroportul 

Heraklion din Creta, cu 

un avion plin cu turişti 

din Bucureşti şi 

Cluj-Napoca, au fost testaţi 

pentru coronavirus, fără 

a li se oferi o explicaţie.

Testarea a durat peste 3 

ore, iar turiştii din alte ţări 

nu au fost nevoiţi să treacă 

prin astfel de proceduri, a 

povestit Vlad, un pasager al 

avionului, în direct la Digi24. 

Anterior, autorităţile din Gre-

cia dădeau asigurări că po-

sibilitatea ca turiştii români 

să fie testaţi pentru CO-

VID-19 este „foarte mică”. 

Vlad spune că în avion erau 

circa 200 de pasageri.

„A fost o surpriză pentru 

toţi pasagerii avionului, cred, 

pentru că toţi eram convinşi 

că testarea va fi  aleatorie. Am 

fost înghesuiţi într-un spaţiu 

de nu mai mult de 50 de mp, 

nu ni s-au oferit explicaţii şi 

am înţeles după câteva minu-

te că urma să fi m testaţi abso-

lut toţi, lucru care s-a şi întâm-

plat. Vă imaginaţi prin ce am 

trecut cu toţii, mai ales că erau 

acolo mulţi copii, care şi-au 

pierdut răbdarea destul de re-

pede. Au fost testaţi inclusiv 

bebeluşii”, a povestit Vlad.

El a spus că nu li s-a oferit 

nicio informaţie, iar poliţiştii 

care îi supravegheau au refu-

zat „destul de brutal” să dea 

explicaţii. Turistul a adăugat 

că toţi pasagerii avionului com-

pletaseră online formularul ne-

cesar pentru a intra în Grecia 

şi că pe baza acestuia au fost 

testaţi. De asemenea, pasage-

rii din toate celelalte avioane 

care au aterizat în Creta au 

fost lăsaţi să plece, fără a fi  

testaţi, iar explicaţia dată de 

angajaţii aeroportului a fost că 

erau fi e curse interne, fi e cur-

se cu escală la Atena.

David Ciceo: „Este posibil 
să fi e datorită creşterii 
numărului de cazuri”

Directorul general al Ae-

roportului Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj-Na-

poca, David Ciceo, a decla-

rat că nu ştia că românii ca-

re au plecat, miercuri, cu o 

cursă charter la Creta, Gre-

cia vor fi  testaţi de corona-

virus, arătând că măsura ar 

putea fi  rezultatul creşterii 

din ultima perioadă a numă-

rului de cazuri în România.

David Ciceo a afi rmat că 

aproximativ 70 de clujeni au 

plecat spre Creta cu o cursă 

charter, iar alţi pasageri au 

fost luaţi cu acelaşi avion din 

Capitală. El a spus că pasage-

rii trebuie să ţină legătura cu 

operatorii de turism, care ar 

trebui să fi e informaţi în pre-

alabil cu privire la măsurile 

din ţările de destinaţie.

„Din Cluj, au fost aproa-

pe 70 de pasageri, avionul a 

mai făcut un stop în Bucu-

reşti de unde au mai urcat 

pasageri. Nu se cunoştea di-

nainte că vor lua această mă-

sură. Îi rugăm pe pasageri să 

ţină legătura cu tour-opera-

torul! Tour-operatorul ar fi  

trebuit să fi e informat. O să 

întrebăm şi noi, să vedem, 

dar să ştiţi că măsurile se ac-

tualizează foarte des. După 

cum aţi văzut, şi România ac-

tualizează săptămânal ţările 

şi măsurile care se iau faţă 

de acestea. Probabil, în func-

ţie de evoluţia situaţiei din 

România, şi ei iau anumite 

măsuri. Este posibil să fi e a-

ceastă măsură şi datorită creş-

terii numărului de cazuri în 

România, nu cunoaştem 

exact, dar este foarte impor-

tant ca turiştii să îl întrebe 

anterior pe tour operator. O 

să luăm şi noi legătura cu to-

ur-operatorii, astfel încât să 

întrebe despre măsuri. O să 

întrebăm şi noi, pentru ca pa-

sagerii să fi e informaţi înain-

te de călătorie”, a declarat di-

rectorul Aeroportului Cluj, la 

o emisiune online.

„Sunt pasageri 
care au fost bucuroşi 
că au fost testaţi gratuit”

David Ciceo a arătat că 

nu sunt cunoscute criterii-

le după care s-a efectuat 

testarea, însă unii pasageri 

au fost mulţumiţi de măsu-

ră, întrucât li s-a făcut gra-

tuit testul de COVID-19. „Nu 

cunoaştem exact criteriile 

după care au făcut această 

testare, dar din cei care au 

plecat, am avut şi reacţii 

pozitive. Sunt unii care au 

fost bucuroşi că au fost tes-

taţi gratuit”, a spus direc-

torul general.

„Sănătatea este cea mai im-

portantă! Îi rugăm pe toţi pa-

sagerii să respecte toate mă-

surile. Considerăm că acest 

lucru este foarte important, 

după cum am prezentat şi an-

terior. La aeroport, îi rugăm 

să se prezinte cu trei ore îna-

inte, sunt rugaţi să poarte mas-

că pe toată durata călătoriei. 

La intrarea în terminal se ia 

temperatura, dacă au peste 

37,3 grade Celsius, nu li se 

permite accesul şi vor fi  în-

drumaţi pentru asistenţă de 

specialitate”, a mai arătat 

David Ciceo.

Pasagerii unui zbor Cluj-Creta, 
testați pentru COVID-19 fără explicație!
Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo: „Este posibil să fie această măsură din cauza creșterii numărului de cazuri”.

România actualizează săptămânal ţările spre care se poate zbura, precum şi măsurile care se impun, 
a punctat directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo

Zeci de mii de români așteaptă cu sufl etul la 
gură reluarea zborurilor spre Spania și Marea 
Britanie, ţări cu un număr mare de migranţi 
români. Potrivit directorului David Ciceo, 
anunţul ar putea veni mai repede decât s-ar fi  
crezut. Joi seară, Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă a avut o întâlnire (după în-
chiderea ediţiei – n.r.) în care s-a discutat posi-
bilitatea schimbării criteriului de stabilire a ţă-
rilor spre și dinspre care se pot relua zborurile.

„Este posibil ca mâine (vineri – n.r.) să vă 
dăm vești bune. Am înţeles că s-a propus să 
se schimbe criteriul de 5 (îmbolnăviri noi/zi – 
n.r.) la un milion (de locuitori – n.r.) cu alt 
criteriu care ar fi  în concordanţă cu criteriile 
stabilite și de celelalte ţări din UE. Este posi-
bil să se poată zbura spre Spania, spre 
Marea Britanie, Olanda. Nu cunosc exact, 

s-ar putea să fi e stabilit un număr de cazuri 
noi la 100.000 de locuitori, în ultimele 14 zi-
le. Așteptăm hotărârea, sunt anumite dezba-
teri, nu vreau să prezint cifre greșite. 
Așteptăm și probabil că mâine (vineri – n.r.) 
o să afl ăm noutăţi legate de acest criteriu și 
ţările spre care se va putea zbura”, a delcarat 
directorul Aeroportului Cluj.

David Ciceo a declarat că Spania, Marea 
Britanie, Olanda sau Belgia rămân printre ce-
le mai așteptate destinaţii de pe Aeroportul 
Cluj. „În momentul de faţă există interdicţii 
pentru mai multe ţări, Marea Britanie, 
Spania, Belgia, Olanda, care ne interesează 
foarte mult. De pe Cluj, trafi cul spre Marea 
Britanie reprezenta aproximativ 15% din to-
tal, de asemenea un procent important era 
pentru Spania”, a spus directorul general.

Zborurile spre Spania și Marea Britanie, reluate în curând?

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Deputatul USR 

de Cluj Emanuel 

Ungureanu a cerut 

consilierilor locali 

mai multă prudenţă 

privind alocările 

de bani pentru spitalele 

din Cluj-Napoca.

Consilierii locali au dez-

bătut şi aprobat o serie de 

proiecte de Hotărâre pri-

vind sprijinul financiar de 

la bugetul local al munici-

piului Cluj-Napoca pentru 

asigurarea asistenţei de să-

nătate publică. Administra-

ţia locală va împărţi spita-

lelor clujene 10.850.000 

lei, adică peste 2,2 milioa-

ne de euro, bani necesari 

pentru lucrări de repara-

ţii, modernizare, achiziţii 

de aparatură medicală, 

cheltuieli de administrare 

şi de funcţionare.

Robot de dezinfecţie, 
costisitor şi dăunător?

Prezent la şedinţa ordi-

nară a Consiliului Local de 

joi, 2 iulie, Emanuel Ungu-

reanu a cerut consilierilor 

locali „să se aplece” cu ma-

re atenţie peste două pro-

iecte de Hotărâre, privind 

alocările de fonduri pentru 

Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase, respectiv pentru 

Institutul Oncologic „Prof. 

dr. Ion Chiricuţă” din 

Cluj-Napoca.

Ambele unităţi medica-

le au cerut sprijin financi-

ar pentru dispozitive avan-

sate de dezinfecţie cu UV-C 

cu sistem de măsurare a 

radiaţiilor – 2 bucăţi la On-

cologie (440.000 lei), o bu-

cată la Infecţioase (250.000 

lei). Ungureanu, vicepre-

şedinte în Comisia pentru 

sănătate şi familie din Ca-

mera Deputaţilor, susţine 

că vorbim despre „o chel-

tuire a banului public ca-

re nu se justifică”.

„Am vorbit cu epidemi-

ologi, specialişti care se pri-

cep, aceşti roboţi nu au ni-

cio eficienţă. Atrag atenţia 

că aceşti roboţi nu sunt efi-

cienţi în lupta cu COVID-19. 

Este o risipă de bani pu-

blici! Nu pot fi introduse în 

saloanele cu pacienţii cu 

COVID-19, iar razele sunt 

distructive”, a avertizat Un-

gureanu, cerând consilieri-

lor locali să amâne cele do-

uă proiecte, mai ales că, în 

oraşul smart, solicitările 

spitalelor „sunt nişte pro-

cese verbale scrise de mâ-

nă, cu liste simple”.

Proiectele au trecut 
fără probleme

Cu toate acestea, având 

avizul favorabil al Comisiei 

de buget, respectiv al Comi-

siei de sănătate, cele două 

proiecte de Hotărâre au pri-

mit încrederea Consiliului 

Local. Dacă la alocarea pen-

tru Institutul Oncologic s-au 

înregistrat 22 de voturi „pen-

tru”, sprijinul financiar pen-

tru Boli Infecţioase a primit 

aprobarea a 20 de consilieri 

locali, Radu Raţiu (PNL) şi 

Rácz Levente (UDMR) ne-

participând la vot.

Emanuel Ungureanu cere transparentizarea alocării fondurilor către spitale: 
„Vorbim despre o cheltuire a banului public care nu se justifică!”

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR de Cluj

 „Timp de 3 ani 
consecutiv, suntem în 
al patrulea acum, am 
întrebat dacă 
putem avea o 
transparentizare a 
modului în care se 
cheltuiesc banii 
spitalelor, un raport 
de activitate, 
să vedem în ce 
măsură banii alocați 
sunt folosiți judicios. 
Să vedem, 
avem un feedback 
bun din partea 
medicilor și 
pacienților? 
Să mergem pe ideea 
că am dat banii, 
sunt destui sau am 
dat banii și sunt 
bine folosiți și avem 
un act medical mai 
bun de la an la an?“

BANI

2,2
mil. € sunt alocate 
de Consiliul Local 
pentru 11 spitale 
din Cluj-Napoca
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PUBLICITATE

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

PUBLICITATE

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca 

se implică în susţinerea 

elevilor pentru a deveni 

mecanici auto.

În 2018, Compania de 

Transport Public a decis să 

susţină dezvoltarea învăţă-

mântului profesional (siste-

mul dual) la două licee din 

Cluj-Napoca, prin asigurarea 

de burse pentru elevi, des-

făşurarea practicii de pro-

ducţie în bazele Companiei 

şi transmiterea tainelor me-

seriei de mecanic auto, de 

la maiştrii şi specialiştii noş-

tri, către tinerii elevi.

Elevii vor face practică 
în atelierele CTP 

Astfel, în acel an, a fost 

înfi inţată o clasă specializa-

tă în pregătirea mecanicilor 

auto la Colegiul Tehnic de 

Tranporturi „Transilvania”, 

din municipiul Cluj Napoca, 

care a cuprins 15 elevi. Ci-

clul de pregătire durează trei 

ani şi se fi nalizează în anul 

şcolar 2020-2021.

Pentru susţinerea celor 

15 elevi, CTP a încheiat cu 

fiecare elev un contract de 

şcolarizare, în baza căruia, 

pe parcursul celor trei ani 

de învăţământ specializat, 

Compania oferă o bursă lu-

nară de 200 de lei, fiecărui 

elev, care se adaugă bursei 

de aceeaşi valoare acordată 

de statul român.

„De asemenea, cei 15 

cursanţi îşi fac practica pro-

fesională în atelierele CTP 

alături de cei mai buni ma-

iştri şi mecanici ai noştri, 

pentru a deprinde secrete-

le acestei meserii fascinan-

te care contribuie decisiv 

la mobilitatea urbană a ce-

tăţenilor Clujului şi, în fapt, 

a tuturor oamenilor”, trans-

mite conducerea CTP 

Cluj-Napoca.

Tinerii vor putea conduce 
autobuzele, troleibuzele 
şi tramvaiele moderne

CTP le va oferi tuturor ab-

solvenţilor clasei de tineri 

mecanici locuri de muncă si-

gure şi bine plătite, unde ti-

nerii noştri colegi îşi vor pu-

tea desfăşura programul de 

activitate în condiţii moder-

ne şi într-un mediu de lucru 

plăcut şi competitiv.

CTP invită şi alţi tineri să 

se înscrie în acest sistem de 

învăţământ dual care le per-

mite să aibă o meserie fru-

moasă şi de viitor, asigurân-

du-i de susţinere pe tot par-

cursul pregătirii lor, oferin-

du-le, la fi nalizarea studiilor 

locuri de muncă atractive.

„Aceeaşi invitaţie căldu-

roasă o facem către tinerii 

şoferi profesionişti de a ve-

ni la Compania de Trans-

port Public, unde vor pu-

tea conduce autobuze, tro-

leibuze şi tramvaie moder-

ne, de ultimă generaţie, în 

metropola noastră care, prin 

politica publică a Primări-

ei, asigură dezvoltarea in-

frastructurii de transport. 

În centrul acestei strategii 

se găseşte implementarea 

transportului nepoluant, 

Cluj-Napoca fiind un exem-

plu la nivel naţional”, mai 

transmite conducerea CTP.

Înscrierea elevilor 
la învăţământul dual

Prima etapă pentru înscri-

erea elevilor în învăţământul 

profesional dual a început 

luni, 29 iunie şi durează pâ-

nă pe 3 iulie, apoi continuă 

în perioada 6-7 iulie 2020, po-

trivit calendarului admiterii. 

În judeţul Cluj, există 1.306 

locuri pentru cei care doresc 

să obţină o califi care.

Din cauza situaţiei specia-

le din acest an şcolar, cauza-

tă de criza sanitară COVID-19, 

opţiunile elevilor pentru o u-

nitate de învăţământ care a-

re ofertă pentru învăţământul 

profesional şi califi cările din 

oferta acesteia se completea-

ză de către candidaţi asistaţi 

de diriginţi/ cadrele didactice 

din unitatea de învăţământ 

gimnazial la care elevul a fă-

cut clasele V-VIII, pe baza u-

nei programări pe zile şi ore 

a tuturor elevilor.

Învăţământul profesional 

în sistem dual a fost intro-

dus în România în urmă cu 

aproximativ cinci ani ca în 

urma crizei de meseriaşi ca-

re a apărut după ce în anul 

2009 au fost închise şcolile 

profesionale, motiv pentruc 

are şi în prezent angajatorii 

se confruntă cu o lipsă acu-

tă de meseriaşi.

Practic, acest tip de în-

văţământ are scopul de a 

livra forţa de muncă nece-

sară angajatorilor şi se fa-

ce pe baza solicitării ope-

ratorului economic.

La rândul lui, angajato-

rul se implică în tot ce în-

seamnă şcolarizarea ta, îţi 

asigură practica şi, în plus, 

îţi oferă şi o bursă. Iar avan-

tajul tău este că vei lucra 

exact acolo unde vei face 

practica de specialitate.

Învăţământul dual oferă 

diverse beneficii pentru elevi 

precum bursă de la stat, bur-

să suplimentară în funcţie 

de performanţă, cazare, ma-

să, transport, materiale su-

plimentare de studiu, posi-

bilitatea de a face un stagiu 

de practică în cadrul com-

paniei cu care are partene-

riat liceul.

CTP angajează 
elevi de liceu
Elevii pasionați de mecanică auto au șansa 
unui loc de muncă atractiv

Joi a început perioada 

în care elevii completează 

opţiunile în fi şele 

de înscriere pentru 

admiterea la liceu, 

conform calendarului 

stabilit în acest sens 

de Ministerul Educaţiei.

Etapa are loc în perioada 

2-6 iulie, conform ordinului 

de ministru privind admite-

rea la liceu, care precizea-

ză că „orice opţiune greşită 

poate conduce la o reparti-

zare nedorită”.

În această fază sunt pre-

văzute: completarea opţiu-

nilor în fişele de înscriere 

de către absolvenţii clasei a 

VIII-a şi de către părinţii 

acestora, asistaţi de dirigin-

ţii claselor a VIII-a, la uni-

tatea de învăţământ sau prin 

formular transmis electro-

nic şi completarea fişelor de 

încriere de către absolven-

ţii clasei a VIII-a care do-

resc să participe la admite-

re în alt judeţ şi depunerea/

transmiterea fişelor.

Diversitatea opţiunilor 

este o marcă a învăţăman-

tului liceal clujean, spune 

inspectorul şcolar general 

Marinela Marc.

Pentru anul şcolar 

2020-2021, sunt aprobate în 

judeţul Cluj 789 de clase de 

liceu, din care 338 clase la 

filiera teoretică (profilurile 

umanist şi real), 202 clase 

la filiera tehnologică (pro-

filurile tehnic, servicii, re-

surse naturale şi protecţia 

mediului) şi 93 de clase la 

filiera vocaţională (profilu-

rile teologic, sportiv, artis-

tic şi pedagogic).

Din cele 789 de clase de li-

ceu din judeţul Cluj, 106 sunt 

puse la dispoziţia elevilor ca-

re vor opta pentru învăţăman-

tul profesional şi 50 de clase 

sunt alocate pentru învăţă-

mantul dual.

Datele din fi şele de înscri-

ere sunt introduse în baza 

de date computerizată tot în 

intervalul 2-6 iulie. Între 3-7 

iulie, părinţii şi candidaţii 

pot să verifi ce corectitudinea 

datelor din fi şa listată de cal-

culator şi să corecteze even-

tualele greşeli.

Elevii sunt repartizaţi 

în ordinea opţiunilor lor 

şi a numărului de locuri 

libere la respectivele insti-

tuţii de învăţământ.

A început admiterea la liceu!
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Se pare că vremea bună 

în sfârșit și-a făcut 

apariția, iar temperaturile 

ridicate ne îndeamnă 

să părăsim apartamentele 

și să ne plimbăm. 

Monitorul de Cluj vă oferă 5 

locații inedite pe care le puteți 

vizita în acest weekend, în 

apropiere de Cluj-Napoca.

Laguna Albastră

La numai 30 de kilometri de 

municipiul Cluj-Napoca există 

un loc cu totul aparte, nemai-

întâlnit niciunde în România.

Este vorba de un lac natu-

ral apărut recent, iar specta-

culozitatea sa este dată de fru-

museţea culorii de un albas-

tru precum cerul. Laguna Al-

bastră, aşa cum a fost denu-

mit lacul, este străjuită de pie-

tre calcaroase gălbui şi tufi -

şuri de papură de un verde 

crud, ceea ce îi conferă locu-

lui un aspect deosebit.

Laguna Albastră se afl ă în 

imediata apropiere a comunei 

clujene Aghireşu, înconjura-

tă de dune uriaşe de nisip. Lo-

cul pare parcă desprins din 

Paradis, culorile curcubeului 

s-au adunat aici toate tocmai 

pentru a construi o imagine 

cu totul deosebită.

Localnicii îi spun pe bună 

dreptate Laguna Albastră. S-

a format pe locul unei foste 

mine de caolin (argilă albă), 

ce aparţinea de Exploatarea 

Minei Aghireşu. Această mi-

nă a fost inundată de izvoa-

rele subterane care au pătruns 

prin pânza freatică fragilă a 

caolinului. Totodată, în aces-

te gropi excavate s-au adunat 

apele ploilor, iar terenul nisi-

pos din jur a fost sculptat şi 

el de şiroaiele de ploaie. Aşa 

s-a născut minunatul lac.

Pe malul lacului a crescut 

din loc în loc şi stufăriş, par-

că tocmai pentru a mai însu-

fl eţi peisajul.

Laguna Albastră este de o 

culoare deosebit de frumoa-

să, rezultată ca urmare a exis-

tenţei reziduurilor de caolin 

care zac pe fundul lacului.

Stufărișul de la Sic

Cea mai mare întindere de 

stuf din România, după Del-

ta Dunării, alături de cel mai 

adânc lac natural dulce al Ro-

mâniei formează, în judeţul 

Cluj, o aşa numită „deltă” a 

Transilvaniei.

Este o zonă de o frumu-

seţe aparte, ce se întinde 

pe câteva sute de hectare, 

foarte importantă din punct 

de vedere al speciilor de 

speciilor de păsări care tră-

iesc aici sau tranzitează zo-

na, în perioada migraţiei, 

dar şi cu deosebit potenţi-

al de turism ecologic.

Stufărişul de la Sic are ce-

va aparte. E un fundal care a-

pare ireal în fotografi i, mai 

ales în combinaţie cu soarele 

care apune. Culorile pastela-

te, natura neîmblânzită a în-

tinderii de stuf, crează un de-

cor deosebit, o  adevărată ma-

re care se întinde între sat şi 

dealurile din jur.

Vă puteți bucura de peisa-

jul deosebit de pe pontonul 

din lemn. Acesta are un kilo-

metru în lungime. Mai există 

un turn de observare și două 

foișoare unde vă puteți opri 

pentru a admira peisajul și a 

vă relaxa. Tot în zonă cei 

pasionați de birdwatching (ur-

mărirea păsărilor) își pot prac-

tica hobby-ul în zonă.

Comuna clujeană Sic este 

situată la 60 de km distanță 

de Cluj-Napoca, având o 

suprafață de 56,4 kmp. Satul 

Sic este atestat documentar 

începând cu anul 1291.

Lacul Știucilor

În apropierea stufărişului 

se afl ă Lacul Ştiucilor, cel mai 

adânc lac natural dulce al 

Transilvaniei (adâncime de 

şapte metri) singurul lac pe 

care se formează plaur - in-

sule plutitoare de stuf, la fel 

ca în Delta Dunării.

Legenda locului spune po-

vestea monstrilor din lac, a 

peștilor imenși și a oameni-

lor dispăruți în apele cu 

stufăriș, un adevărat Loch 

Ness al Transilvaniei. 

La fel ca în cazul stufări-

şului de la Sic, lacul reprezin-

tă un important loc de popas 

pe timpul migraţiei pentru 

multe specii de păsări, dar şi 

un loc de clocit pentru mai 

mult de 20 de specii de pă-

sări, între care raţe, stârci, cor-

codei, lişiţe, găinuşe de bal-

tă, cârstei de baltă, cresteţi 

pestriţi, ereţi de stuf şi mai 

multe specii de lăcari.

Pe lângă pescuit și foto-

grafi erea speciilor de păsări 

în habitatul lor natural, vi-

zitatorii au ocazia de a se 

bucura de natură. Explorați 

imprejurimile, bucurați-vă 

de aerul curat, stați la iarbă 

verde și încărcați-vă de ener-

gia locului!

Satul Sâncraiu

Un sat unguresc, cu case 

frumoase, aranjate, cu fl ori la 

ferestre a devenit o atracție 

turistică. Oameni din toată 

colțurile lumii vin aici, mai 

ales cu ocazia evenimentelor, 

dar și doar să se plimbe, să 

respire aer curat și să se mi-

nuneze de un sat care parcă 

nu ar fi  din România. Totuși, 

Sâncraiu se afl ă la doar 56 de 

kilometri de Cluj-Napoca și 

pare un colț de rai.

Un sat unguresc, cu case 

frumoase, aranjate, cu fl ori la 

ferestre a devenit o atracție 

turistică. Oameni din toată 

colțurile lumii vin aici, mai 

ales cu ocazia evenimentelor, 

dar și doar să se plimbe, să 

respire aer curat și să se mi-

nuneze de un sat care parcă 

nu ar fi  din România. Totuși, 

Sâncraiu se afl ă la doar 56 de 

kilometri de Cluj-Napoca și 

pare un colț de rai.

Turiștii, în majoritatea lor, 

sunt interesați să vadă portul 

tradițional, sau modul în ca-

re s-au păstrat meșteșugurile 

vechi în sat. Pentru asta, u-

nele pensiuni le oferă dorito-

rilor demonstrații. De aseme-

nea, mulți vizitatori vin cu 

gândul să bifeze obiectivele 

turistice din zonă precum Bi-

sericile reformate fortifi cate 

din Văleni, Mănăstireni, Hu-

edin, Grădina Botanică și Cas-

telul Wesselényi din Jibou, 

Grădina Zmeilor din Sălaj, 

Cascada Răchițele și Cheile 

Văii Stanciului sau Lacurile 

de acumulare Beliș, Tarnița 

Floroiu. În jurul satului pot 

face excursii călare sau 

drumeții pe masivul Vlădea-

sa, sau pot să își petreacă tim-

pul la pescuit.

Cheile Vălișoarei

Cheile Vălișoarei se afl ă la 

90 de kilometri de Cluj-Napo-

ca, iar zona are peisaje extra-

ordinare, care îți taie respirația.

Dacă vrei să ajungi la Al-

ba Iulia, nu ești grăbit și nu 

vrei să mergi pe autostradă, 

poți face un mic ocol și să te 

bucuri de priveliștea pe care 

o oferă Cheile Vălișoarei, ca-

re mai sunt numite Cheile Aiu-

dului sau Cheile Poienii.

Cheile Vălișoarei alcătu-

iesc o arie protejată de inte-

res național care sunt situa-

te în estul Munților Trascău, 

în partea sudică a Depresiu-

nii Râmetea.

Rezervația constituie un 

important obiectiv turistic, 

aici se mai pot vizita și rui-

nele cetății medievale a Tras-

căului, biserica mănăstirii din 

Măgina, satul Rimetea și mu-

zeul său etnografi c, rezervațiile 

naturale Cheile Plaiului de 

lângă satul Izvoarele, Cheile 

Siloșului, Vânătările Ponoru-

lui, Huda lui Papară, Peștera 

Poarta Zmeilor (Peștera de la 

Groși) și Piatra Secuiului (a 

cărei parte nordică mai e nu-

mită și Colții Trascăului). 

Înălțimile Colților Trascăului 

sunt propice pentru zborul 

cu parapanta. Demn de vizi-

tat în apropiere este și satul, 

unde peisajul arhitectural es-

te unul deosebit.

Relaxare în weekend, în apropiere de Cluj
5 locuri spectaculoase de vizitat, la doar o aruncătură de băț de Cluj-Napoca

Cabană desprinsă din povești, de închiriat la Cluj
La doar 15 minute cu mașina din centrul 
Clujului, o căsuță construită în copac poate fi  
închiriată de oricine e dornic să petreacă câ-
teva zile departe de agitație, într-o lume des-
prinsă parcă din basm.

Căsuța este amplasată în comuna Feleacu, fi -
ind spațioasă și echipată cu strictul necesar 
pentru un sejur de câteva zile. Aparținătorii 
cabanei includ în pachet și apusuri de soare 

frumoase, un pridvor pentru relaxare, Wi-Fi 
de mare viteză, terasa, loc amenajat pentru 
foc de tabără. De asemenea, sunt permise 
petrecerile și fumatul în incinta căsuței, însă 
accesul este restricționat cu animale de com-
panie, potrivit anunțului publicat pe site-ul 
travlocals.com.

Căsuța, ideală pentru cupluri, poate fi  închiri-
ată începând de la 50 de euro pe noapte.

Laguna Albastră se afl ă în imediata apropiere a comunei 
clujene Aghireşu, înconjurată de dune uriaşe de nisip

Cea mai mare întindere de stuf din România, după Delta 
Dunării, alături de cel mai adânc lac natural dulce al României 
formează, în judeţul Cluj, o aşa numită „deltă” a Transilvaniei.

Un sat unguresc, cu case frumoase, aranjate, 
cu fl ori la ferestre a devenit o atracție turistică

Cheile Vălișoarei se afl ă la 90 de kilometri de Cluj-Napoca, 
iar zona are peisaje extraordinare, care îți taie respirația

În apropierea stufărişului se afl ă Lacul Ştiucilor, cel mai 
adânc lac natural dulce al Transilvaniei (adâncime de şapte 
metri) singurul lac pe care se formează plaur - insule 
plutitoare de stuf, la fel ca în Delta Dunării
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Darius Echim

Miercuri, 1 iulie 2020, de la 

ora 10:00, la sediul 

Centrului Eparhial din 

Cluj-Napoca, cu binecuvân-

tarea şi în prezenţa 

Înaltpreasfi nţitului Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului a avut 

loc predarea ofi cială a celor 

54 de tablete electronice, 

achiziţionate în urma cam-

paniei „Dăruieşte o tabletă 

pentru o şansă la educaţie!”.

La eveniment au fost pre-

zenţi: inspectorul şcolar ge-

neral al judeţului Cluj, prof. 

Marinela Marc, alături de in-

spectorul de religie al ISJ Cluj, 

pr. prof. Marian Sidon, inspec-

torul de religie al ISJ Bistri-

ţa-Năsăud, pr. prof. Adrian 

Cherhaţ, precum şi directorii 

şcolilor care au intrat în po-

sesia tabletelor şi au semnat 

contractul de donaţie.

În urma campaniei lansate 

în data de 4 mai 2020, de Arhi-

episcopia Vadului, Feleacului şi 

Clujului, pentru sprijinirea ele-

vilor defavorizaţi, care nu au un 

minim necesar pentru a-şi con-

tinua pregătirea şcolară de aca-

să, s-a adunat suma de 28.908 

lei, conform consilierului cultu-

ral, pr. Bogdan Ivanov.

Cu aceşti bani au fost achi-

ziţionate dispozitivele electro-

nice pentru copiii din mediile 

defavorizate ale Arhiepiscopi-

ei. Acestea au fost donate In-

spectoratelor Şcolare din jude-

ţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, ca-

re, prin intermediul şcolilor, 

au identifi cat elevii care au mai 

multă nevoie de acest sprijin. 

Astfel, 34 de tablete au fost 

alocate pentru zece şcoli din 

judeţul Cluj şi 20 de tablete 

pentru patru şcoli din judeţul 

Bistriţa-Năsăud, urmând a fi  

folosite în anul şcolar 2020-2021.

La încheierea acestei cam-

panii, Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei a adresat mulţumiri 

donatorilor, mass-mediei şi 

tuturor celor care au susţinut 

această idee generoasă.

Arhid. Dan Văscu

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului a 

slujit luni, 29 iunie 2020 în 

biserica Parohiei „Sfi nţii 

Apostoli Petru şi Pavel” din 

cartierul clujean Mănăştur, 

cu prilejul hramului.

La Sfânta Liturghie au lu-

at parte numerosi credincioşi, 

majoritatea îmbrăcaţi în port 

tradiţional. Ierarhul a fos în-

tâmpinat în sunet de tulnic, 

specifi c zonei Munţilor Apu-

seni, de soborul de slujitori, 

alături de doua tulnicaresele 

din comuna Beliş.

În cuvantul de învăţătură, 

Episcopul-vicar al Arhiepisco-

piei Clujului a vorbit despre 

viaţa şi martiriul celor doi 

apostoli prăznuiţi astăzi şi a 

explicat modul în care ei apar 

reprezentaţi în icoane.

Credincioşii prezenţi la hram 

s-au bucurat şi de un microre-

cital de pricesne, sutinut de 

cântăreţele de muzică popula-

ră Maria Mihali şi Anuţa Mo-

tofelea. De asemenea, pornind 

de la faptul că în satul româ-

nesc tradiţional, după slujbă 

oamenii participau la hora sa-

tului, la fi nalul Sfi ntei Litur-

ghii, membrii Ansamblului Fol-

cloric „Cununa Someşană” din 

localitatea bistriţeană Maieru, 

au prezentat în curtea biseri-

cii, un obicei de nuntă din Ţa-

ra Năsăudului şi o suită de jo-

curi populare tradiţionale.

Parohia „Sf. Apostoli Petru 

şi Pavel”, păstorită de preotul 

paroh Dan Cismaş, a organi-

zat în ultima săptămână, cu 

ocazia hramului, o serie de 

manifestări culturale şi du-

hovniceşti dedicate sfi nţilor 

ocrotitori. Totodata, în aceas-

tă perioadă, credincioşii s-au 

putut închina la icoana Mai-

cii Domnului pictată de pre-

otul Luca din Iclod, numită 

„Maica milelor”, adusă de la 

Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca.

Biserica cu hramul „Sfi nţii 

Apostoli Petru şi Pavel” din 

cartierul clujean Mănăştur, în-

chinată Eroilor Revoluţiei din 

decembrie 1989, s-a zidit în-

tre anii 1990-2018, fi ind cu-

noscută sub numele de „Ca-

tedrala din Mănăştur”.

Piatra de temelie a bisericii 

a fost pusă în data de 6 mai 

1990, de către vrednicul de po-

menire Arhiepiscopul Teofi l 

Herineanu, prin implicarea di-

rectă a preotului Vasile Raus.

Proiectul bisericii i se da-

torează arhitectului Radu Spâ-

nu, purtând marca arhitectu-

rii Catedralei Mitropolitane 

din Cluj-Napoca, împrumu-

tând, totodată, şi unele deta-

lii arhitecturale ale Catedralei 

„Sfântul Petru” din Roma.

Lăcaşul de cult a fost sfi n-

ţit la data de 20 ianuarie 2019, 

de Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei, Mitropolitul Clujului, Ma-

ramureşului şi Sălajului. În pre-

zent, biserica, de dimensiuni 

impresionante, este pregătită 

pentru a fi  pictată, lucrându-se 

la fi nisajele interioare.

Biserica este păstorită de 

părintele paroh Dan Cismaş, 

împreună cu părinţii slujitori 

Vasile Raus, Vasile Bancoş, 

Nicolae Maja, Radu Onac şi 

arhidiaconul Andrei Stoian.

54 de elevi clujeni și bistrițeni 
au primit tablete în urma 
campaniei derulate 
de Arhiepiscopia Clujului

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul 
clujean Mănăștur, și-a prăznuit astăzi ocrotitorii

Pr. Robert Kovacs

Puțină lume știe că Sfântul 

Șetafan cel Mare, cunoscut 

în popor ca mare ctitor de 

lăcașuri sfi nte și aspru lup-

tător pentru independența 

ținuturilor românești, este 

întemeietorul celor două 

eparhii istorice de la Feleac 

și de la Vad.

Viața românilor ortodocși din 

zona aceasta este legată de niște 

episcopii mai vechi care au 

funcționat la Vad și la Feleac. 

Din această cauză, am convin-

gerea că nu putem vorbi despre 

Episcopia Vadului, Feleacului și 

Clujului doar din 1919, când au 

început acele demersuri concre-

te sau din 1921 când a fost efec-

tiv înfi ințată Episcopia, ci trebu-

ie să mergem în urmă, să ve-

dem că, în istorie, această 

instituție are un fi r roșu care 

străbate istoria plaiurilor tran-

silvane și ajunge până la înce-

putul secolului al XXI-lea, când 

este înfi ințată episcopia într-o 

formă aproximativ cum o 

cunoaștem astăzi. (pr. lect. u-

niv. dr Cosmin Cosmuța, de la 

Facultatea de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca)

De asemenea, într-un  stu-

diu publicat în 2004 de  Augus-

tin Padurean și Teodor Petrican, 

se arată că istoricii – consacraţi 

sau amatori – nu împărtăşesc 

aceeaşi opinie asupra identită-

ţii întemeietorului episcopiei 

Vad, astfel încât iniţiativa aşe-

zării unui vlădică aici este atri-

buită fi e lui Ştefan cel Mare, fi e 

lui Petru Rareş. Cei mai mulţi îl 

consideră pe Ştefan cel Mare în-

temeietor al episcopiei. 

Povestea ctitoriilor bisericeşti 

ale lui Ştefan cel Mare în Tran-

silvania începe cu o alianţă în-

cheiată la 12 iulie 1475. Voievo-

dul moldovean semna un tratat 

cu Matia Corvin, iar în urma a-

cestui act Ştefan cel Mare capă-

tă proprietăţi în Transilvania, 

adică două domenii: Ciceu şi 

Cetatea de Baltă împreună cu 

numeroase sate. Prezenţa lui 

Ştefan cel Mare în Ardeal era 

bine văzută în epocă. Academi-

cianul Marius Porumb dă exem-

plul saşilor braşoveni care îl che-

mau pe domnul Moldovei la 26 

aprilie 1478 „cu mare dor şi dra-

goste… să facă bunătatea să se 

apropie de această ţară” ca să 

o apere de pericolul otoman.

În acest context apar două 

episcopii româneşti la Vad şi 

Feleac, sprijinite material şi 

moral de domnul Moldovei şi 

urmaşii săi.

Pe baza relațiilor amintite 

dintre Ştefan cel Mare şi Sfânt 

și  Matia Corvin s-au putut cti-

tori bisericile istorice de la Fe-

leac şi de la Vad. Un document 

de maximă valoare îl constitu-

ie înscrisul de pe ferecătura u-

nei evanghelii, a cărei copii se 

afl ă în muzeul Mitropoliei de la 

Cluj, ferecătură realizată de vis-

tiernicul Isac a lui Ştefan cel Ma-

re la 1498 pentru arhiepiscopul 

nostru Daniil de Feleac.

De asemenea, cercetările de 

dată recentă atestă existența u-

nei vieți monastice la Feleac, de 

factură bizantină. În acest con-

text, are loc ridicarea bisericii 

de piatră și de zid, pe o colină 

ce permite o vedere spre dru-

mul ce duce la Cluj, petrecută 

între anii 1480-1484, un edifi -

ciu cu infl uențe și elemente go-

tice târzii, ce emană până as-

tăzi echilibru și cumpătare, spe-

cifi ce spațiului rural românesc. 

Aici a slujit, din anul 1484, cel 

dintâi ierarh cunoscut de Feleac, 

Daniil, care a păstorit de la 

1481/1482 până în jurul anilor 

1500. Numele și titlul său tre-

buie puse  în legătură cu un do-

cument din 1494, prin care Vla-

dislav al II-lea Jagiello, regele 

Ungariei, recunoștea un „arhi-

episcop” al românilor din Tran-

silvania. De altfel, folosirea aces-

tei denumiri sau a acestui rang-

arhiepiscop al românilor din 

Transilvania- într-un document 

latin echivalează cu rangul de 

mitropolit. După 1550 se stinge 

gloria medievală a Feleacului. 

Vadul fi ind pe domeniul lui Pe-

tru Rareş va mai dura o vreme.

Mănăstirea de la Feleacu 

Reînfi ințarea Mănăstirii  de 

la Feleac s-a hotărât în anul 1991, 

prin dorința enoriașilor din lo-

calitate și la cererea Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului și Clu-

jului, în vremea păstoririi vred-

nicului de pomenire Arhiepisco-

pul Teofi l Herineanu.

Episcopia de la Vad este con-

siderată mai mult decât cea de 

la Feleac, poate ca un simbol 

al ortodoxiei transilvane, dato-

rită faptului că biserica și im-

plicit mănăstirea-episcopia de 

la Vad se afl au pe teritoriul afl at 

în proprietatea marelui voie-

vod, deci în ascultare directă și 

sub oblăduirea Mitropoliei Mol-

dovei de la Suceava.

Biserica Mănăstirii Vad 

În mod fi resc, în timpul stă-

pânirii de către domnii Moldo-

vei a domeniului Cetății Cice-

ului se organizează și viața re-

ligioasă, iar odată cu aceasta 

are loc și înfi ințarea unei epi-

scopii ce se întindea pe acest 

domeniu. După cum arată is-

toricul Nicolae Edroiu, episco-

pia de la Vad se adresa româ-

nilor ortodocși de pe valea 

Someșului în jos, până spre Ba-

ia Mare și Sătmar, a celor din 

părțile Sălajului, și a celor din-

spre nord, până în Țara 

Maramureșului. O astfel de ex-

pansiune teritorial demografi -

că a fost cunoscută undeva pe 

la mijlocul sec. al XVI-lea. Pen-

tru o bună administrare, atât 

Ștefan cel Mare, cât și Petru 

Rareș, au acordat episcopiei în 

dar un domeniu format din șase 

sate afl ate  în acest areal.

Tradiţia şi elementele stilis-

tice ale ctitoriei lui Ştefan de la 

Vad întăresc ideea că lăcaşul a 

fost ridicat la sfârşitul secolu-

lui al XV-lea. Documentele spun 

că primul episop de la Vad a 

fost vlădica Ilarion, la 1523. 

După 1550, episcopia îşi pier-

de din importanţă din pricina 

faptului că voievozii Moldovei 

pierd domeniile din nordul Tran-

silvaniei. Totuși, în secolele XVI-

II-XIX, în plină stăpânire străi-

nă de neam și credință, biseri-

ca de la Vad se constituie într-

un focar de cultură, artă și 

învățământ pentru românii 

someșeni, de unde putem de-

duce importanța ei pentru is-

toria și cultura neamului și a 

spiritualității românești.

Mănăstirea de la Vad, cu hra-

mul „Adormirea Maicii Domnu-

lui, ctitorie ștefaniană, a fost re-

activată în toamna anului 2011, 

la inițiativa Înaltpreasfi nțitului 

Părinte Andrei, fi ind pusă și sub 

patronajul Sfântului Voievod 

Ștefan cel Mare, primind astfel 

al doilea hram. Așezământul 

monahal a primit în adminis-

trare și biserica monument is-

toric din localitatea Vad.

Povestea celor două 

așezăminte ctitorite de dom-

nul Moldovei, Stefan cel Ma-

re și Sfânt, continuă astăzi 

prin slujirea neîntreruptă a 

Sfi ntei Liturghii și prin evoca-

rea marilor personalități care 

au zidit spiritualitatea româ-

nilor transilvăneni.

Povestea ctitoriilor ștefaniene 
în eparhia de la Vad și Feleac
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SUDOKU

PUBLICITATE

Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor
Asociatia GAL Somes Transilvan va informeaza ca se prelungeşte începând 

cu 03.07.2020 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: 31.07.2020

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

Berbec

Reuşeşti să te concentrezi 

cu uşurinţă pe diferite lucruri 

pe care le ai de făcut şi, în 

plus, îţi organizezi timpul ast-

fel încât să duci la bun sfâr-

şit tot ceea ce ţi-ai propus. Ai 

parte de o săptămână cu ade-

vărat productivă.

Taur

Îţi concentrezi atenţia pe 

tot ce înseamnă carieră. Vrei 

să progresezi din ce în ce mai 

mult pe drumul pe care ţi l-ai 

ales şi, prin urmare, munceşti 

mai mult decât în mod nor-

mal. Totuşi, încearcă să nu te 

duci la extenuare.

Gemeni

Această săptămână este des-

pre intimitate. Petreci timp ală-

turi de persoana iubită şi în-

veţi să discuţi deschis despre 

ceea ce simţi. Aceste momen-

te petrecute împreună vă aju-

tă să vă cunoaşteţi mai bine.

Rac

Comunici din ce în ce mai 

efi cient şi, în plus, înveţi să mun-

ceşti în echipă. Astfel, reuşeşti 

să îţi faci ordine în gânduri şi 

să începi să acorzi mai multă 

atenţie părerilor persoanelor din 

jurul tău. Empatizezi mai mult.

Leu

Romantismul te caracte-

rizează şi, prin urmare, pe-

treci mult timp alături de 

partenerul de cuplu şi reu-

şiţi să vă conectaţi la un ni-

vel mult mai profund. Mai 

mult, reuşeşti să-ţi organi-

zezi timpul astfel încât să 

te poţi ocupa şi de pasiuni-

le pe care le ai.

Fecioară

Visezi cu ochii deschişi, 

în această săptămână. Te 

gândeşti la toate aspiraţiile 

pe care le-ai avut de-a lun-

gul timpului şi la care ai re-

nunţat mult prea uşor. În 

sfârşit simţi că ai găsit de-

terminarea necesară pentru 

a duce la bun sfârşit tot ce-

ea ce ţi-ai propus.

Balanţă

Spiritualitatea te caracteri-

zează, în această săptămână. 

Petreci mare parte din timp sin-

gur şi încerci să te reconectezi 

cu propria persoană. Astfel, 

spre fi nalul săptămânii reuşeşti 

să îţi faci ordine în gânduri şi 

să îţi dai seama ce îţi doreşti 

cu adevărat de la viitor.

Scorpion

Săptămâna aceasta este 

despre interacţiuni cu persoa-

nele speciale din viaţa ta. Ai 

multă energie pozitivă şi vrei 

să scapi de tot ce înseamnă 

rutină. Astfel, încerci tot felul 

te activităţi noi care te ajută 

să te cunoşti mai bine.

Săgetător

Ai multă energie şi o în-

drepţi spre lucruri producti-

ve. Astfel, în această săptă-

mână începi să munceşti la 

un proiect mai vechi pe care 

l-ai tot ignorat. În plus, reu-

şeşti cu uşurinţă să îi moti-

vezi pe cei din jurul tău.

Capricorn

Este posibil să intri într-un 

confl ict minor cu o persoană 

specială din viaţa ta, la înce-

putul acestei săptămâni. Da-

că reuşeşti să renunţi la orgo-

liu, problema se va rezolva 

mai repede decât îţi aminteşti. 

Spre fi nalul săptămânii, acorzi 

mai multă atenţie relaxării.

Vărsător

Nu reuşeşti să îţi controlezi 

emoţiile aşa cum îţi doreşti şi, 

prin urmare, este posibil să te 

trezeşti în tot felul de confl icte 

pentru că reacţionezi impulsiv. 

Încearcă să discuţi cu o persoa-

nă în care ai încredere despre 

problemele cu care te confrunţi.

Peşti

Creativitatea te caracteri-

zează, în această săptămâ-

nă. Prin urmare, petreci mult 

timp ocupându-te de pasiu-

nile pe care le ai în zona ar-

telor. Înveţi să te exprimi din 

ce în ce mai bine prin inter-

mediul artei, iar acest lucru 

te ajută să te redescoperi. 

Horoscop săptămânal, 6 - 12 iulie

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.5)

¤ 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-

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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GRA-

TUIT

prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (1.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Infor-
maţii la telefon 0744-653097. 
(1.7)

¤ Vând teren în supr. de 10000 
mp, la intrarea în Turda (Dăbă-
gău) dinspre Cluj, vis-à-vis de 
Termoport și Pensiunea Sf. Sa-
va, front 140 m la șoseaua E60, 
acte în regulă, C.F., curent elec-
tric, teren plan, poziţie și am-
plasament foarte bun, pentru 
construcţii de anvergură, preţ 5 
euro/mp, negociabil. Pentru al-
te informaţii sunaţi la 
0744-653097. (6.7)

¤ 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, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (1.5)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 380 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la te-
lefon 0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă 

Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut 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

INSTALATOR PRESTEZ 
SERVICII DE INSTALAȚII 
SANITARE, URGENȚE, 
MODIFICĂRI-MONTAJ 

SANITARE. 
Telefon 0753-841298. (1.7*)

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (1.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii 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, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (1.7)

¤ 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. (6.7)

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

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (24.25)

¤ 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 ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. 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 garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare 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

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (1.7)

¤ 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 congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (14.14)

¤ 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

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (1.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (1.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu 
unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informaţii la telefon 
0747-417912. (1.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (6.7)

¤ 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 MORPHOZA S.R.L. 
nr. înreg. J12/3676/2004 având 
C.U.I. 16846120, declarăm pier-
dut Certifi catul constatator origi-
nal pentru punctul de lucru Calea 
Turzii nr.231-233. Îl declarăm nul.
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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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

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

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

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

ACORD DE MEDIU

PRIMĂRIA MĂRGĂU anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „INTERVENŢIE ÎN PRIMA URGENŢĂ- REFACERE 
LUCRĂRI ÎN URMA EFECTELOR FENOMENELOR 
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE ÎN COMUNA MĂRGĂU, 
JUDEŢUL CLUJ“ propus a fi  realizat în Comuna Mărgău, 
Extravilan, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj,

Calea Dorobanților,nr.99 în zilele de luni-joi între orele 
09,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la

Primăria Mărgău cu sediul în comuna Mărgău, strada 
Principală, Nr.204, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
08.00-14.00 și vineri între orele 8.00-12.00.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a 
Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 21.03.2014, 
actualizată la data de 18.02.2019, reactualizată, pentru 
desfășurarea activităţii de „Tratare a suprafeţelor din metal 
şi din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau 
electrolitic în cazul în care volumul cuvelor de tratare este 
mai mare cu 30 m 3“ , în Turda, str. Luncii, nr. 1, judeţul 
Cluj, titular SC ELECTROLYTIC COATING SRL

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,bl. 9B, fax: 0264 410 716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în termen de 30 de zile de 
la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

BEARZ DIANA în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru planul „Elaborare PUZ conform 
legii nr. 350/2001 actualizată“, propus a fi  amplasat în 
mun. Cluj-Napoca, str. Vânătorului, nr. 36 prov. Jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată, la solicitare, 
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la titular/proiectant începând cu data de 30.06.2020. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 18.07.2020, la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului CLuj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc9B, cod 400609, 
fax. 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. MIXT TRIO CONSTRUCT S.R.L., TOPAN 
MARIOARA și OLTEAN OCTAVIAN anunță inițierea 
planului urbanistic zonal „ELABORARE PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINŢE 
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S (D)+P+3E, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE EDILITARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE (COMASĂRI ŞI PARCELARI)“, amplasat în Com. 
Florești, str. Șesul de sus, fn, CF 78336, 78335, 79061, 
79060, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
direcţia urbanism.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. şi S.C. SOMEȘUL 
CALD PRODUCŢIE S.R.L, titulari al proiectului „CONSTRUIRE 
IMOBIL CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE, LOGISTICĂ, 
PRODUCŢIE, SPAŢII COMERCIALE ŞI SPAŢII DE BIROURI 
AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, 
ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI 
BRANŞAMENTE, OPERAŢIUNI NOTARIALE (COMASĂRI ŞI 
PARCELARI)“, propus a fi  amplasat în comuna Gilău, DN1-E60, 
fn, jud. Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita 
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a 
continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare 
pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIE 
INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII 
COMERCIALE ŞI SPAŢII DE BIROURI AFERENTE, AMENAJARE 
ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE 
REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE (COMASĂRI ŞI PARCELARI)“, propus a fi  amplasat 
în comună Gilău, DN1-E60, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj.
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Europenele de 
caiac-canoe au fost 
reprogramate
Boardul Asociaţiei Europene de 
Canoe (ECA) a decis să reprogra-
meze marea majoritate a compe-
tiţiilor din acest an din cauza pan-
demiei de coronavirus, astfel că 
Europenele de kaiac-canoe sprint 
de la Bascov (jud. Argeș) vor avea 
loc în perioada 15-18 octombrie, 
potrivit site-ului organizaţiei. 
Iniţial, competiţia de la Bascov e-
ra programată în perioada 4-7 iu-
nie. Campionatele Europene de 
slalom, prevăzute iniţial în mai, la 
Londra, au fost anulate, iar fede-
raţia cehă s-a oferit să le organize-
ze în septembrie, iar ECA a accep-
tat, astfel încât competiţia va 
avea loc la Praga, între 18 și 20 
septembrie. ECA și-a rezervat 
dreptul de a anula competiţia în 
cazul în care situaţia legată de 
COVID-19 o va cere, se precizează 
în comunicat. O analiză va fi  făcu-
tă cu 60 de zile înaintea fi ecărei 
competiţii de către ECA, împreună 
cu comitetul local de organizare.

Echipa României, 
pe primul loc 
la veterane
Echipa feminină a României a ocu-
pat primul loc în clasamentul 
Campionatelor Europene de atle-
tism pentru veterani (European 
Masters Athletics – EMA) în primele 
două luni, mai și iunie, în care au 
avut loc probele pe 5 km și 10 km. 
Echipa României a fost formată în 
primele două luni ale competiţiei 
din Monica Cânepă (București), 
Nicoleta Ciortan (Tulcea) și Simona 
Slădaru (Bacău), iar în cursa de 10 
kilometri desfășurată în week-
end-ul trecut, Nicoleta Ciortan s-a 
clasat pe locul al doilea, la categoria 
de vârstă 40+, feminin, după ce în 
luna mai, la fi nele probei de 5 km, 
s-a poziţionat pe locul al șaselea, la 
aceeași categorie. În contextul pan-
demiei de coronavirus, EMA se des-
fășoară anul acesta, pentru prima 
dată, online, participanţii putând 
să-și înscrie cursele în competiţie 
până la fi nele ultimei zile ale fi ecă-
rei luni. Festivitatea de premiere a 
competiţiilor online se va desfășura 
la Madeira (Portugalia), în septem-
brie, atunci când va avea loc o nouă 
ediţie a Campionatul European.

Nu există 
„plan B” pentru 
Europa League
La fel ca și în cazul turneului Final 
8 al Ligii Campionilor, programa-
tă în Portugalia, „nu este nevoie 
de un plan B” pentru turneul fi nal 
al Europa League la fotbal, prevă-
zut în Germania luna viitoare, a 
asigurat președintele UEFA, 
Aleksander Ceferin, citat de AFP. 
În ciuda noilor măsurilor de izola-
re impuse începând de miercuri la 
Lisabona, UEFA a asigurat încă de 
marţi că nu este nevoie de o al-
ternativă pentru turneul fi nal al 
celei mai importante competiţii 
continentale intercluburi, prevăzu-
tă în capitala Portugaliei, între 12 
și 23 august. Turneul fi nal al 
Europa League urmează să se 
desfășoare în landul german 
Renania de Nord-Westfalia, în 
orașele Köln, Duisburg, 
Gelsenkirchen și Düsseldorf, între 
10 și 21 august. Sferturile de fi na-
lă (10-11 august) și semifi nalele 
(16-17 august) se vor disputa 
într-o singură manșă și nu tur-re-
tur, în timp ce fi nala este progra-
mată pe 21 august, la Köln.

Pe scurt

Echipa masculină de bas-

chet U-Banca Transilvania 

Cluj l-a transferat pe fun-

daşul Gregory Vargas, 

care a participat cu naţio-

nala Venezuelei la Cupa 

Mondială din 2019, dar şi 

la Jocurile Olimpice de la 

Rio de Janeiro, potrivit 

site-ului clubului.

Vargas este un component 

de bază al naţionalei Venezu-

elei. Astfel, el a participat la 

FIBA World Cup 2019, acolo 

unde a bifat 5 prezenţe, cu 

medii de 6,2 puncte, 2,6 re-

cuperări şi 2,4 pase decisive. 

În schimb, la Jocurile Olim-

pice de la Rio de Janeiro, fun-

daşul s-a evidenţiat cu statis-

tici de 7,6 puncte, 4,6 pase 

decisive şi 1,8 recuperări.

Vargas, care vine de la Ma-

ccabi Haifa, este născut în da-

ta de 18 februarie 1986, la Ocu-

mare del Tuy, în Venezuela. 

Gregory Vargas are 1,80 metri 

şi a debutat ca baschetbalist 

profesionist la Patriotas de Cua-

rico, în ţara natală. A mai evo-

luat la Panteras de Miranda, 

Marinos de Anzoategui, Ange-

les de Puebla, Reales de la Ve-

ga, Halcones Rojos Veracruz, 

Maratonistas de Coamo sau Gu-

aros de Lara, în Venezuela, Me-

xic sau Puerto Rico.

Dublu campion 
cu Venezuela la Jocurile 
Sud-Americane

Coordonatorul de joc a ajuns 

în Europa în 2015, când a sem-

nat cu israelienii de la Maccabi 

Haifa, după care a mai evolu-

at la SLUC Nancy (Franţa) şi 

la Baloncesto Fuenlabrada (Spa-

nia). Vargas a fost desemnat de 

două ori cel mai bun apărător 

al campionatului din Israel, aco-

lo unde a bifat şi două prezen-

ţe la All-Star Game.

Cu naţionala Venezuelei, 

a cucerit două medalii de 

aur la Jocurile Sud-Ameri-

cane, dar şi una de argint, 

fiind desemnat MVP-ul com-

petiţiei în 2017. U-BT Cluj 

l-a mai transferat pe pivo-

tul bosniac Andrija Stipano-

vic şi le-a prelungit contrac-

tele mai multor jucători – 

lituanianul Donatas Tarolis, 

americanul Patrick Richard, 

croatul Karlo Zganec şi ro-

mânii Ştefan Grasu, David 

Vida, Nándor Kuti.

Transfer exotic la baschet. Venezueleanul Gregory Vargas 
a semnat cu U-Banca Transilvania Cluj-Napoca.

GREGORY VARGAS | 
jucător U-BT 
Cluj-Napoca

 „Vreau să mulţumesc 
clubului U-BT pentru 
oportunitatea de a face 
parte din echipă. Sunt 
foarte încântat şi motivat 
să ajut echipa şi să ne 
îndeplinim obiectivele. 
Am ales să joc pentru un 
club de tradiţie, care are 
referinţe bune în 
baschetul european. 
Voi munci mult pentru 
ca acest sezon să fi e aşa 
cum ni-l dorim şi vreau 
să le oferim bucurie 
fanilor, pentru 
că ei merită.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Victoria izbutită în Gruia 

împotriva formaţiei campi-

oană le-a dat aripi „juveţi-

lor” de la CSU Craiova, 

care se visează deja noii 

campioni ai României.

După 37 de meciuri conse-

cutive fără înfrângere pe teren 

propriu în prima ligă a Româ-

niei, şirul de invincibilitate al 

lui Dan Petrescu pe banca 

CFR-ului a luat sfârşit, dumi-

nică seară, după înfrângerea 

dramatică cu CSU Craiova, 2-3.

Managerul general al olte-

nilor, Marcel Popescu, conside-

ră că echipa sa ar putea câşti-

ga titlul chiar înainte de ultima 

etapă. De asemenea, el spune 

că nu l-ar vedea pe Dan Petres-

cu, antrenorul rivalei CFR Cluj, 

pe banca formaţiei din Bănie.

CSU Craiova vrea 
să ridice trofeul înainte 
de ultima etapă

Încurajat şi de victoria impor-

tantă din Gruia, care a relansat 

campionatul şi acolo unde cra-

iovenii „au dat Bacalaureatul”, 

Marcel Popescu afi rmă că „alb-al-

baştrii” ar putea tranşa duelul 

cu campioana înaintea întâlnirii 

directe, din ultima etapă, potri-

vit Gazetei Sporturilor.

„Părerea mea este că noi sun-

tem pe o pantă ascendentă, CFR 

este într-un moment de criză. 

Au jucători exprimentaţi, dar se 

poate întâmpla ca meciul de la 

Craiova să fi e o formalitate şi 

să fi m campioni înainte, există 

toate posibilităţile”, a comentat 

ofi cialul „juveţilor”, convins că 

„partidele se vor juca pe teren”.

Marcel Popescu
 l-a muştruluit 
pe Dan Petrescu

Managerul general al olteni-

lor a sancţionat afi maţia lui Dan 

Petrescu, potrivit căreia Craio-

va va avea un meci uşor la Me-

diaş, vineri, în timp ce clujenii 

vor disputa o partidă mai difi -

cilă, la Giurgiu, cu Astra, dumi-

nică. Marcel Popescu afi rmă că 

„Bursucul” nu ar avea loc pe 

banca tehnică a campioanei, 

pentru că stilul impus de fostul 

star al lui Chelsea nu se pliază 

pe pretenţiile fanilor olteni.

„Dan Petrescu este un 

maestru al manipulării. Es-

te un antrenor bun, dar cu 

un profil care nu s-ar potri-

vi la Craiova. Merge la 1-0 

şi la noi publicul este adep-

tul unui meci de 5-4. De un-

de ştie el că noi avem meci 

uşor? Mergem la Medias, o 

echipă care a încurcat As-

tra, la Giurgiu, iar acolo a 

pierdut FCSB. Eu cred că es-

te cel mai corect ca fiecare 

să se uite în ograda lui. Da-

că reuşim să fim campioni, 

vom fi pe forţe proprii”, a 

spus Popescu.

Declaraţiile lui Popescu vin 

la doar câteva zile după ce 

patronul FCSB, Gigi Becali, 

afi rma că Dan Petrescu nu va 

putea antrena la FCSB nicio-

dată din cauza limbajului vul-

gar pe care îl are pe terenul 

de joc. „Nici măcar ciobanii 

şi cei care care lucrează în 

curte la mine nu au voie să 

fumeze sau să înjure. La FCSB, 

cel mai mare antrenor de pe 

glob nu are ce căuta dacă în-

jură jucătorii! Chiar dacă ia 

Champions League, eu nu am 

nevoie!”, a declarat Becali.

Cine are meci mai uşor, 
CFR sau Craiova?

Statisticile şi contextul în ca-

re Craiova va juca la Mediaş le 

sunt favorabile oltenilor. Ei nu 

au mai pierdut în faţa Gazului 

din 15 septembrie 2018 (scor 

2-3), iar la această oră Media-

şul are uriaşe probleme de lot. 

Nouă jucători – portarul Ricar-

do Batista, fundaşii Thomas Ju-

el-Nielsen, Marian Pleaşcă, mij-

locaşii Boubacar Fofana, Neluţ 

Roşu, Ely Fernandes, Paul Cos-

tea şi atacantul Ioan Hora – au 

ajuns la fi nal de contract. De a-

semenea, Cardoso este suspen-

dat, Diakota este accidentat, iar 

Sergiu Buş este incert după en-

torsa suferită în etapa trecută.

De partea cealaltă, CFR Cluj 

o poate surprinde pe Astra 

într-un moment prost pentru 

moralul giurgiuvenilor, după ce 

Tribunalul de Arbitraj Sportiv 

(TAS) de la Lausanne a respins, 

marţi, apelul formulat de club 

pentru neacordarea licenţei UE-

FA, ediţia 2020-2021, de către 

Departamentul de licenţiere al 

Federaţiei Române de Fotbal 

(FRF). Astfel, în situaţia în ca-

re va ocupa un loc de cupe eu-

ropene la fi nalul Ligii 1, astra-

lii nu vor mai putea participa, 

semn că ar putea apărea o lip-

să de motivaţie în lotul pregă-

tit de Bogdan Andone.

Orgolii de titlu? 
Oltenii se văd campioni!
Marcel Popescu, manager general CSU Craiova: „CFR este într-un moment 
de criză. Meciul de la Craiova ar putea fi o formalitate.”

Fanii CSU Craiova, așteptându-i pe favoriții lor după victoria izbutită de „juveți” în Gruia, scor 3-2
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