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EDUCAȚIE

Aplicaţie şcolară 
pentru copiii cu cancer
Mai mulţi elevi pasionaţi de IT din Cluj creea-
ză o aplicaţie pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi 
să-şi continue studiile de la distanţă. Pagina 6

SOCIAL

Înghesuială duminicală 
în curtea bisericii
Zeci de credincioşi s-au înghesuit în curtea 
unei biserici din Cluj, mulţi dintre aceştia 
nepurtând măşti de protecţie.  Pagina 7
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

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

Untold 2021. Boc face promisiuni 
în numele lui Armin van Buuren

SOCIAL

Accident rutier cu cinci victime, 
între care două gravide

Ediţia a şasea a festivalului 
Untold trebuia să înceapă joi, 
30 iulie, urmând să ţină până 
duminică, 2 iulie.

Din nefericire pentru fanii 
din întreaga lume, festivalul 
care a pus Cluj-Napoca pe har-
ta lumii a fost anulat în acest 
an. Întrebat de Cabral, mode-
ratorul Pro TV prezent la fi e-
care ediţie Untold, cum este 
2020 pentru Cluj-Napoca fără 
festivalul de muzică, primarul 
Emil Boc a răspuns într-o no-
tă amuzantă.

„Trist, dar până la urmă tot 
răul este spre bine. Vom chefui 
dublu la anul! Dacă anul tre-
cut a stat 7 ore 20 de minute 
Armin van Buuren, acum pre-
gătiţi-vă de 14 ore! Intră popa 
în biserică, iese din biserică, 

vedem şi masa de prânz şi tot 
pe Armin van Buuren îl vom 
avea pe stadion!”, a răspuns 
edilul clujean.

Anul acesta, zilele dedicate 
Untold 2020 s-au încheiat cu 
un show de televiziune marca 
Untold – Sparks of Magic, ca-
re a fost transmis la PRO TV, 
duminică, 2 august, după mie-
zul nopţii. Show-ul și-a propus 
o incursiune printre cele mai 
emoţionante şi spectaculoase 
momente ale celor 5 ani de fes-
tival, mesaje ale unor artişti ca-
re au urcat pe scenele festiva-
lului, dar şi poveşti nespuse ale 
unor invitaţi în emisiune, care 
au luat parte la povestea Un-
told. Cabral, care a fost prezent 
la toate ediţiile Untold, a fost 
gazda emisiunii.

Un accident rutier grav s-a 
produs, duminică după-masă, 
în jurul orei 14:20, pe DN1 R, 
în localitatea Dealul Negru, 
înainte de intrarea în localita-
tea Beliş.

Un şofer care se deplasa din-
spre localitatea Beliş ar fi  depă-
şit neregulamentar autoturismul 
care îl preceda, intrând în coli-
ziune cu autoturismul care cir-
cula din sensul opus.

Potrivit Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
Cluj, apelantul a precizat faptul 
că în autoturisme au fost şi do-
uă femei însărcinate, motiv pen-
tru care a fost alertat şi un eli-
copter SMURD pentru a inter-
veni la locul accidentului.

Pompierii au găsit trei au-
toturisme avariate la locul ac-

cidentului, iar ocupanţii ieşiţi 
din acestea. Un bărbat pre-
zenta starea cea mai gravă, 
după evaluările primare, drept 
pentru care a fost preluat de 
către echipajul elicopterului 
SMURD şi a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgen-
ţe Cluj-Napoca.

De asemenea, cele două fe-
mei gravide au fost transpor-
tate şi ele la spital pentru in-
vestigaţii de specialitate. Alţi 
doi bărbaţi au fost consultaţi 
şi transportaţi la spital pen-
tru investigaţii şi îngrijiri de 
specialitate. Aceştia acuzau 
dureri în zona toracelui, dar 
erau, potrivit reprezentanţi-
lor Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, conştienţi 
şi cooperanţi.

Situația epidemiei 
de coronavirus

53.186 de persoane infectate 
la nivel național
1.240.273  de teste prelucrate
412 pacienți la Terapie Intensivă

1.251 cazuri confi rmate la Cluj
27.592 vindecați

2.413 decese
*până la închiderea ediției

Emanuel Ungureanu: Clujul are nevoie de spitale noi!
Candidatul USR la Primăria Cluj-Napoca crede că Emil Boc este greu de bătut în alegeri, 
însă vrea să mai introducă ceva pe agenda primarului pentru următorul mandat Pagina 2

Guvernanții care 
ne „lasă mască”
Când oficialii încalcă regulile, 
ne mirăm că oamenii obișnuiți nu le respectă?

Directorul OPC Cluj, Mircea Radu, a fost văzut fără mască de protecție în spațiu închis. 
Gestul său – pe care l-a explicat „subțire“: nu i-a spus  nimeni – se adaugă unui șir 
lung de astfel de exemple iresponsabile ale unor oameni publici. 
Și atunci, ne mai mirăm că românii nu respectă regulile? Pe larg, în Pagina 3



2 ACTUALITATE monitorulcj.ro | luni, 3 august 2020

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Călătorii care vin 

în Ungaria din ţări clasate 

în categoria „galbenă” sau 

„roşie” sub aspectul nive-

lului de risc de propagare 

a coronavirusului trebuie 

să plătească efectuarea 

de teste PCR sau să rămână 

în carantină la domiciliu 

timp de două săptămâni.

Cetăţenii străini proveniţi 

din ţări „roşii” nu au voie să 

intre în Ungaria, ci numai cei 

din ţări din categoriile „gal-

benă” sau „verde”, cei din ca-

tegoria „galbenă” urmând să 

se supună aceleiaşi proceduri, 

a subliniat Muller pe postul 

de ştiri M1.

La graniţă, călătorii sunt 

verifi caţi şi primesc un cer-

tifi cat roşu care atestă nece-

sitatea carantinei şi pe care 

trebuie să-l afi şeze la intra-

rea în locuinţă, a explicat res-

ponsabilul ungar.

Cei care nu vor să rămâ-

nă în carantina de 14 zile tre-

buie să depună o solicitare 

în acest sens la administra-

ţia locală, contra unui cost 

de 3000 de forinţi (8,5 euro), 

şi primesc o adeverinţă în ba-

za căreia pot părăsi caranti-

na pentru a merge la un cen-

tru de screening, lista aces-

tor centre fi ind disponibilă 

pe site-ul agenţiei naţionale 

ungare pentru sănătate pu-

blică, cu costul testului spe-

cifi cat de fi ecare furnizor în 

parte, a menţionat ea.

Deplasarea la centrul ales 

nu se poate face cu transpor-

tul public şi purtarea măştii 

este obligatorie în timpul vi-

zitei la respectivul centru, ca-

re are loc pe bază de progra-

mare. Rezultatele testelor sunt 

trimise pe e-mail sau încărca-

te de laboratoare în sistemul 

Serviciului de sănătate elec-

tronic (EESZT).

Persoanele care vin din ţă-

ri „galbene” pot părăsi caran-

tina după primul test PCR ne-

gativ, dar tot au obligaţia de 

a face şi al doilea test. Cei ca-

re revin din ţări „roşii" trebu-

ie să rămână în carantină aca-

să până la al doilea test PCR 

negativ, a precizat Muller.

Un bărbat în vârstă 

de 50 de ani, din munici-

piul Cluj-Napoca, a plecat 

de la locuința sa în data 

de 30 iulie, însă nu s-a 

mai întors, informează 

Inspectoratul de Poliți 

al Județului Cluj.

Poliţia a fost sesizată cu 

privire la faptul că, la data de 

30 iulie anul curent, Marina 

Alexandru-Dinu, în vârstă de 

50 de ani, din municipiul Cluj-

Napoca, a plecat de la locuința 

sa și nu s-a mai întors.

Semnalmente: înălțime 

aproximativă – 1.65m, 55 kg, 

păr scurt, cărunt, formă feței 

ovală, constituție astenică.

Nu există informații des-

pre articolele vestimentare 

pe care le purta la momen-

tul plecării.

Persoanele care pot furni-

za orice informaţii despre 

acesta sunt rugate să se adre-

seze celei mai apropiate u-

nităţi de poliţie sau să ape-

leze gratuit numărul unic de 

urgenţă 112!

Coronacriza. Noi reguli 
de intrare în Ungaria

Clujean dispărut 
de la domiciliu

Dincolo de zona centrală 

şi arterele principale, stră-

zile din cartierele noi ale 

municipiului Cluj-Napoca 

sunt încă departe de pre-

tenţiile oraşului european 

de cinci stele.

Deputatul USR de Cluj Ema-

nuel Ungureanu, candidat la 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca, şi Ovidiu Nistor, candi-

dat al Alianţei USR-PLUS la 

funcţia de consilier judeţean, 

au efectuat o vizită în cartie-

rul Europa. Cei doi arată că, 

în timp ce zona centrală a ora-

şului se dezvoltă exemplar, în 

cartiere situaţia este diame-

tral opusă, existând încă străzi 

de pământ.

„Zona Europa geme 
de construcţii ilegale”

„Am luat la pas uliţele ora-

şului nostru comoară, doar în 

zona centrală. După cum se 

vede, dincolo de arterele prin-

cipale, la doi paşi de centrul 

oraşului, străzile sunt praf şi 

pulbere în cele mai noi carti-

ere. Strada Mikó Imre, care 

face legătura dintre strada Eu-

gen Ionescu şi Calea Turzii es-

te una dintre cele mai distru-

se străzi din Cluj-Napoca”, 

afi rmă Emanuel Ungureanu.

„Zona geme de construcţii 

ilegale sau blocuri între case, 

nu există trotuare, locuri de 

joacă, copiii se joacă în praf, 

la marginea drumului. Nu 

există creşe şi grădiniţe, pes-

te tot domină gunoaiele şi de-

bandada. Imaginile par irea-

le, din păcate sunt cât se poa-

te de reale. Soluţii sunt, se pot 

aplica rapid, le-am identifi cat 

uşor, alături de echipa mea 

de nota 10!”, mai spune de-

putatul clujean.

PUZ-urile asigură 
conexiunea „doar pe hârtie”, 
realitatea în teren este alta

La rândul său, Ovidiu Nis-

tor este de părere că zona a 

fost neglijată atât de autori-

tăţi, cât şi de dezvoltatorii 

imobiliari care trebuiau să pu-

nă la dispoziţia locuitorilor 

toate funcţiunile necesare unui 

trai decent. El spune că mul-

te Planuri Urbanistice Zonale 

(PUZ) asigură conexiunea 

„doar pe hârtie”, venind în 

schimb şi cu soluţii pentru re-

zolvarea problemelor.

„Ca soluţii propunem ur-

marea ordinii fi reşti a lucru-

rilor. Întâi facem infrastructu-

ra, dotăm cu reţele edilitare 

următoarele ansambluri imo-

biliare, după care se dezvol-

tă blocurile. Aici, din păcate, 

am văzut că mai întâi s-au fă-

cut blocurile, iar pe urmă de 

infrastructură nu s-a mai ocu-

pat nimeni. 

Altă problemă este la re-

cepţia lucrărilor, ele sunt re-

cepţionate fără a avea dotă-

rile şi utilităţile promise 

atunci când au fost obţinu-

te autorizaţiile sau PUZ-ul. 

Aceste străzi trebuie verifi -

cate dacă sunt în domeniul 

privat sau în domeniul pu-

blic”, spune Nistor.

Cartierul Europa: Străzi de 
pământ în orașul de 5 stele
Zona geme de construcții ilegale sau blocuri între case, nu există 
trotuare, locuri de joacă, afirmă deputatul Emanuel Unigureanu

Cartierele noi ale municipiului Cluj-Napoca sunt încă departe de pretenţiile oraşului european de cinci stele
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Durere fără margini pen-

tru mama copilului de 8 

ani din Cluj, ucis chiar de 

propriul tată, pe drumul 

dintre Filea de Jos şi Lita, 

judeţul Cluj. Femeia şi-a 

înmormântat sâmbătă 

copilul, după ce, în urmă 

cu o săptămână, îi anun-

ţase disparaţia la Poliţie.

Băieţelul în vârstă de 8 ani 

era dat dispărut de mama sa 

de pe 25 iulie, după ce şi-a 

petrecut vacanţa cu tatăl său. 

Marţi, oamenii legii l-au găsit 

pe micuţ mort, pe bancheta 

din spate a maşinii tatălui, în 

judeţul Cluj. Copilul era în-

junghiat în piept. La scurt timp 

după descoperirea macabră, 

organele de poliţie au reuşit 

să îl identifi ce pe tatăl bănu-

it de fapta abominabilă.

În momentul în care a dat 

cu ochii de poliţişti, Takács 

György, de profesie taxime-

trist, a încercat să se sinuci-

dă. Tatăl copilului abandonat 

în maşină, după ce a fost ucis, 

s-a înjunghiat în zona pieptu-

lui şi şi-a tăiat venele, crezând 

astfel că va scăpa de pedeap-

sa aspră pe care o riscă în ur-

ma crimei odioase pe care a 

comis-o fără să se gândească 

prea mult la consecinţe.

„Azi am trecut peste
 cel mai dureros 
moment din viaţă”

Răpusă de durere, mama 

băieţelului a postat un mesaj 

emoţionant pe reţelele de so-

cializare. Femeia a mărturisit 

că acesta a fost cel mai dure-

ros moment din viaţa ei. Nu 

se gândea niciodată că va ajun-

ge să îşi înmormânteze pro-

priul copil. În acelaşi timp, 

Annamaria a ţinut să le mul-

ţumească celor care i-au fost 

alături şi au susţinut-o din 

punct de vedere moral.

„Azi am trecut peste cel 

mai dureros moment din via-

ţă. Mulţumesc tuturor care au 

fost alături de mine prin fap-

te sau gânduri. Am simţit tot 

timpul că sunt ajutată, sunt 

îngeri şi pe pământ, datorită 

lor o să reuşesc să continui”, 

a scris Annamaria Takacs pe 

contul ei de Facebook.

Totodată, mama băieţelu-

lui de 8 ani ucis de tată le-a 

transmis tuturor să aibă gri-

jă de ei. Femeia i-a îndemnat 

pe cei care vor să-i aducă un 

omagiu micuţului să doneze 

la orice asociaţie caritabilă 

pentru copiii proveniţi din 

categoriile vulnerabile. „Vă 

iubesc pe toţi, Dumnezeu es-

te cu noi! Aveţi grijă de voi! 

Cei care simt că doresc să 

aducă un ultim omagiu în 

memoria lui Gyurika, pot să 

o facă donând la orice asoci-

aţie caritabilă pentru copii”, 

a mai spus femeia.

Băiețelul ucis de propriul tată a fost înmormântat

Încă 27 de cazuri 
de coronavirus la Cluj
Peste 200 de persoane cu coro-
navirus sunt internate în spita-
lele de specialitate din 
Cluj-Napoca. Potrivit prefectului 
Mircea Abrudean, sunt 221 de 
persoane depistate pozitiv cu 
Covid-19 și internate în spitale 
dedicate din Cluj-Napoca, din 
care 207 din judeţul Cluj, iar în 
ultimele 24 de ore, 27 persoa-
ne au fost depistate pozitiv și 
internate în spitalele dedicate 
Covid-19, din care 23 din jude-
ţul Cluj. 13 persoane sunt inter-
nate în ATI, din care 12 din ju-
deţ, iar totalul pacienţilor vin-
decaţi și externaţi se ridică la 
671, din care 527 sunt din ju-
deţul Cluj. Până acum au dece-
dat 38 de pacienţi, dintre care 
23 erau din judeţul Cluj.

Copiii, mai contagioşi 
decât adulţii
Un studiu recent ridică mari sem-
ne de întrebare cu privire la re-
deschiderea școlilor și grădiniţe-
lor în această toamnă. Copiii pot 
fi  purtători ai unei încărcături 
mari de Covid-19, potrivit unui 
studiu care contrazice ceea ce se 
credea până în prezent. De preci-
zat, că cercetările făcute la debu-
tul pandemiei de coronavirus nu 
au identifi cat dovezi conform că-
rora micuţii ar contribui semnifi -
cativ la răspândirea noului 
Covid-19. Potrivit noului studiu 
publicat în revista de pediatrie 
JAMA Pediatrics din Statele Unite 
ale Americii, copiii cu vârste de 
sub 5 ani au o cantitate de virus 
de 10 până la 100 de ori mai 
mare decât adulţii în căile respi-
ratorii superioare. Practic, copiii 
sunt un factor principal de trans-
mitere în cadrul comunităţii lor, 
scrie Digi24.

Coronavirusul se 
transmite şi prin ochi
Specialiștii sunt din ce în ce mai 
convinși că infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 se poate transmite 
și prin ochi. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a anunţat 
luna trecută că are din ce în ce 
mai multe dovezi care demon-
strează că noul coronavirus se 
răspândește în primul rând de 
la persoană la persoană prin in-
termediul unor mici picături 
provenite din nas sau gură, care 
sunt expulzate când o persoană 
bolnavă de Covid-19 tușește, 
strănută sau vorbește – iar aces-
te particule ne pot infecta și prin 
ochi. „Este posibil”, spune și Dr. 
Thomas Steinemann, reprezen-
tând Asociaţia Americană de 
Oftalmologie, citat de CNN. 
Potrivit lui Steinemann, con-
junctivita ar putea fi  un simp-
tom al infectării cu Covid-19.

Judeţele în care masca 
devine obligatorie 
în spaţii deschise
Tot mai multe judeţe din ţară 
impun obligativitatea purtării 
măștii și în spaţiile deschise. 
Astfel, până acum s-a decis 
purtarea măștii de protecţie în 
spaţii deschise în judeţele 
Timiș, Dolj, Satu Mare și Iași. În 
judeţul Prahova obligaţia a in-
trat în vigoare începând cu da-
ta de 1 august, în anumite in-
tervale orare. Măsura vizează și 
litoralul, una dintre cele mai 
aglomerate zone din ţară, mai 
ales în weekenduri. În judeţul 
Constanţa au fost anunţate 
măsuri speciale, atât în ceea ce 
privește purtarea măștii, cât și 
programul teraselor. Masca a 
fost impusă și la Galaţi, judeţul 
despre care s-a spus că riscă să 
devină „noua Suceavă a 
României”. Judeţul Argeș a im-
pus noi restricţii, precum masca 
în aer liber și mai puţini călă-
tori în transportul în comun. 
Masca este obligatorie, în anu-
mite condiţii, în judeţele 
Dâmboviţa, Buzău, Brașov, 
Teleorman și Călărași.

Pe scurt

Masca de protecţie este, 

începând de sâmbătă, obli-

gatorie în zonele aglome-

rate din judeţul 

Maramureş, inclusiv în 

Mocăniţă şi la cimitirul 

Săpânţa. Nu toată lumea 

ştie însă de această regulă, 

iar printre cei surprinşi 

că nu o respectă se numă-

ră şi şeful Ofi ciului pentru 

Protecţia Consumatorului 

Cluj, Mircea Radu.

În Maramureş, atât locuito-

rii, cât şi cei afl aţi în tranzit, 

trebuie să o poaret în spaţiile 

publice deschise aglomerate, 

se arată într-un comunicat al 

Prefecturii Maramureş. Pe lân-

gă pieţe, staţii de autobuz şi 

alte zone aglomerate, masca 

este obligatorie şi la anumite 

obiective turistice şi anume Ci-

mitirul Vesel din Săpânţa şi 

„Calea Ferată Forestieră Mocă-

niţa de la Vişeu de Sus”.

Într-o fotografi e postată pe 

Facebook este surprins şeful 

OPC Cluj, alături de mai mul-

ţi prieteni, care nu poartă mas-

că în timpul călătoriei cu Mo-

căniţa, nefi ind însă singurii. 

Nici ceilalţi turişti care se văd 

pe fundal nu au măşti de pro-

tecţie, în ciuda măsurilor im-

puse de autorităţile locale.

„Noi eram în grup închis, 

considerat familie. Dar nu 

ne-a atenţionat nimeni că 

masca de protecţie este obli-

gatorie şi că ar trebui să fa-

că acest lucru, mai ales în 

spaţiile în care se cumpără 

bilete”, a spus acesta, pen-

tru ziarul Libertatea.

El se apără spunând că nu 

doar grupul din care făcea par-

te a încălcat această regulă.

„Nu doar eu am fost în si-

tuaţia asta. Au fost peste 100 

de oameni acolo şi niciunul 

nu purta mască. Ar fi  fost ciu-

dat să port doar eu. De fi eca-

re dată când am ştiut că tre-

buie purtată masca, am pur-

tat-o. Este bine ca publicul să 

fi e atenţionat cu privire la lu-

crurile acestea. Asta este, am 

ajuns eu oaia neagră, dar bi-

ne că aţi atenţionat”, a mai 

declarat Mircea Radu.

Deputaţi PSD, fără 
mască la shaormerie

Amintim că, în urmă cu câ-

teva săptămâni, doi deputaţi 

PSD au fost amendaţi în cen-

trul Capitalei, la un fast food, 

pentru că nu au purtat măşti 

de protecţie. Cei doi ar fi  in-

trat şi într-un confl ict verbal 

cu oamenii legii – transmite 

Poliţia, într-un comunicat. În-

tre timp, cei doi au reacţionat 

şi au sugerat că ar fi  vorba de 

un abuz al poliţiştilor.

Cei doi deputaţi PSD 

au fost amendaţi cu 2.600 de lei.

Chef fără măşti 
la Guvern

În luna mai, o poză a fost 

postată pe Facebook de fostul 

ministru Eugen Teodorovici, 

în care premierul apare fumând 

în unul dintre birourile din Gu-

vern. În fotografi e apar, într-un 

birou, premierul Ludovic Or-

ban, vicepremierul Raluca Tur-

can, ministrul economiei, Vir-

gil Popescu, ministrul trans-

porturilor, Lucian Bode, şi mi-

nistrul de externe, Bogdan Au-

rescu, discutând într-o mani-

eră informală.

Premierul Ludovic Orban 

fumează, ministrul de externe 

(care poartă mănuşi de pro-

tecţie) are în mână un trabuc, 

iar ministrul economiei ţine 

un pahar, aparent cu o băutu-

ră alcoolică. Ministrul Bode stă 

la un birou pe care se văd o 

sticlă de şampanie, mai mul-

te pahare, unele par a fi  cu be-

re, dar şi nişte farfurii cu ape-

ritive. Raluca Turcan este sin-

gura care are mască de protec-

ţie, dar o ţine sub bărbie.

Fotografi a s-a viralizat în 

scurt timp pe reţelele sociale, 

fi ind intens comentată.

„Filiera Franceză” 
a miserupismului

Preşedintele PSD, Marcel 

Ciolacu a fost invitat pe 14 

iulie, la Ambasada Franţei, 

cu ocazia Zilei Naţionale a 

Republicii Franceze. Dintre 

invitaţii prezenţi în grădina 

Ambasadei, Ciolacu a fost 

singurul care nu a purtat 

mască de protecţie.

Preşedintele PSD a stat 

pe un scaun, la momentul 

discursurilor, iar pe imagini 

se poate vedea cum dintre 

toţi cei prezenţi, printre ca-

re şi ministrul de externe, 

Bogdan Aurescu, ministrul 

Economiei, Virgil Popescu, 

sau colegul de partid al lui 

Marcel Ciolacu, preşedinte-

le Senatului Robert Cazan-

ciuc, doar Ciolacu a stat cu 

masca în mână.

Iohannis, mai „relexat” 
decât Macron

Klaus Iohannis a apărut 

fără mască în mai multe fo-

tografii realizate la Consi-

liul European. Fotografiile 

s-au viralizat rapid, iar Ad-

ministraţia Prezidenţială a 

reacţionat printr-un comu-

nicat de presă, prin care a 

transmis că în acel spaţiu 

purtarea măştii de protecţie 

era opţională. 

Iohannis apare într-una 

dintre fotografii alături de 

mai mulţi lideri europeni 

printre care şi Emmanuel 

Macron şi premierul da-

nez Mette Frederiksen ca-

re poartă mască. Într-o al-

tă ipostază, Iohannis a 

fost surprins fără mască 

pe holuri.

Potrivit Administraţia Pre-

zidenţială preşedintele Ro-

mâniei a ales să nu poarte 

mască în unele situaţii, chiar 

dacă se afla într-un spaţiu 

închis, deoarece aceast as-

pect era opţional.

Directorul OPC Cluj, 
fără mască în spaţiu public
Când oficialii încalcă regulile, să ne mirăm că oamenii de rând nu ştiu ce să creadă?

Șeful OPC Cluj, alături de mai mulţi prieteni, care nu poartă mască în timpul călătoriei cu Mocăniţa
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Lupta pentru fotoliul de 

primar al municipiului 

Cluj-Napoca se anunţă 

mai interesantă ca nicio-

dată în această toamnă, 

cu doi candidaţi – 

Emil Boc şi Emanuel 

Ungureanu – determinaţi 

să schimbe faţa oraşului.

Candidatul PNL, Emil Boc, 

se bucură de o popularitate 

enormă în rândul clujenilor, 

afl ându-se deja la al patrulea 

mandat de edil. Direcţia bună 

în care a luat-o Clujul după epo-

ca Gheorghe Funar (1992-2004) 

este cheia succesului pentru 

fostul prim-ministru, iar şanse-

le să prindă încă patru ani la 

cârma Primăriei sunt extrem 

de mari. O recunoaşte şi can-

didatul Alianţei USR-PLUS, 

Emanuel Ungureanu, care a 

mărturisit de ce a ales să intre 

în cursa pentru Primărie.

„Clujul are nevoie de mine 

foarte mare şi asta i-am spus 

şi primarului care este în func-

ţie, chiar de ziua mea. Are ne-

voie ca cineva să împingă o te-

mă fundamentală: spitale noi. 

(...) În Cluj-Napoca, un oraş 

miliardar în euro, dacă luăm 

ultimii 15 ani, avem încă foar-

te multe lipsuri. Lumea spune 

că urlu, şi nu e bine că Ungu-

reanu urlă. (...) Eu trebuie să 

aduc pe agenda publică din 

Cluj un lucru semnifi cativ”, a 

declarat Ungureanu, într-o dis-

cuţie cu jurnalistul clujean Sa-

bin Gherman, fost candidat la 

rândul său la Primărie, în 2004.

Deputatul USR de Cluj a po-

menit şi de reconstrucţia Clini-

cii de Obstetrică-Ginecologie 

„Dominic Stanca”, unde „Regi-

na Maria îşi priponea caii”, iar 

mamele îşi nasc acum copiii 

într-un fost grajd. „Pe de altă 

parte avem vopsit gardul, în zo-

na centrală, asftalt peste asfalt, 

o imagine extraordinară a cen-

trului, dar Spitalul Stanca este 

în centru!”, a recunoscut Ungu-

reanu meritele administraţiei 

Boc, indicând însă şi lipsurile.

„Boc este simpatizat, 
şansele sunt mici!”

„Candidez la Primărie pen-

tru că grupul din care fac parte 

mă împinge să duc teme pe ca-

re n-a fost în stare să le ducă ni-

meni. E un sacrifi ciu. Toată lu-

mea ştie că Boc e simpatizat, e 

superpopular, are un scor ca 

Kim Ir-sen. (...) L-aţi auzit pe 

Boc în Consiliul Local spunând 

cu gura lui: «Ungureanu este o 

voce în sănătate», datorită mun-

cii lui asfaltăm zonele care erau 

nişte gropi prin care salvările in-

trau pe strada Clinicilor, acolo 

era o nebunie”, a continuat par-

lamentarul clujean, referindu-se 

la reabilitarea curţilor şi căilor 

de acces în spitalele clujene.

Emanuel Ungureanu afi rmă 

că „un oraş nu poate să trăias-

că cu circ”. El este de părere 

că, deşi stadionul Cluj Arena 

şi Sala Polivalentă BT Arena au 

fost investiţii necesare pentru 

Cluj-Napoca, în majoritatea tim-

pului, cetăţenii acestui oraş – 

„cetatea” – au nevoie de spita-

le, care momentan sunt „pline 

şi vechi”. „De ce faci tu stadi-

on şi sală polivalentă înainte, 

când oamenii nu au unde să 

meargă la spital?”, se întreabă 

candidatul USR la Primăria 

Cluj-Napoca, care a lăudat in-

vestiţiile administraţiei locale 

în zona centrală.

„Hai, să ne uităm la Debre-

cen, Aarhus, Katowice, Craco-

via... ţinta nu este în sud. Pe 

clujean l-a umfl at foarte mult 

sistemul de propagandă spu-

nând «miticii de la Bucureşti». 

Nu vă supăraţi, (...) dar sunt 

parcuri în Bucureşti care arată 

de 10.000 de ori mai decent în 

foarte multe locuri decât sunt 

în Cluj”, mai crede Ungureanu.

„Pe de o parte, centrul arată 

a Occident şi toţi turiştii, 600.000 

vin pe an, zic «wow, ce fain e!», 

şi chiar este decent şi felicit Pri-

măria că a făcut zona centrală, 

e foarte în regulă! Dar, noi tră-

im în cartiere, Mănăşturul are 

100.000 de oameni. Asta spun, 

iubeşte Clujul cu ochii deschişi, 

este un strigăt la adresa cluje-

nilor, care îmi explică că nu ar 

trebui să îndrăznesc să vin să 

pun pe masă nişte teme funda-

mentale. (...) Şansele sunt mici 

şi ştie toată lumea!”, a recunos-

cut Emanuel Ungureanu.

Omul care nu crede 
în metrou

Candidatul USR la Primă-

ria Cluj-Napoca este de păre-

re că, în timp ce un kilometru 

de metrou ar costa municipa-

litatea circa 100 de milioane 

de euro, un kilometru de linie 

nouă de tramvai ar costa doar 

8 milioane de euro, iar extin-

derea reţelei de tramvai ar fi  

mult mai fezabilă de cât pro-

iectul metroului. De altfel, Un-

gureanu consideră metroul la 

Cluj „o prostie”, amintind că 

acesta era una dintre ideile fos-

tului primar Gheorghe Funar.

„Obsesia metroului a fost a 

lui Funar. Boc, când era ca mi-

ne, adică un politician cu noto-

rietate mică şi se bătea cu şan-

se mici cu Funar, îi spunea la 

emisiuni, «măi, omule, eşti ne-

bun?». Funar a venit cu nebu-

nia asta spre sfârşitul mandatu-

lui său”, a declarat Ungureanu.

OPINIE DE CANDIDAT

Ungureanu: Clujul are nevoie de spitale noi!
Candidatul USR la Primăria Cluj-Napoca, Emanuel Ungureanu crede că Emil Boc este greu de bătut 
în alegeri, însă vrea să mai introducă ceva pe agenda primarului pentru următorul mandat

Emanuel Ungureanu: „Clujul are foarte mare nevoie de mine”



luni, 3 august 2020 | monitorulcj.ro ECONOMIE 5

PIAŢA VALUTARĂ

Donald Trump și pandemia lovesc dolarul
Media dolarului american 

a coborât săptămâna tre-

cută de la 4,1251 la 4,0780 

lei, cel mai redus nivel 

începând cu prima parte 

a lui ianuarie 2019. 

La scăderea dolarului au 

contribuit mai mulți factori. 

În primul rând, investitorii 

sunt îngrijorați de creșterea 

numărului de americani 

infectați cu Covid 19 dar și a 

celor care au decedat în ur-

ma pandemiei.

Pe de altă parte PIB-ul brut 

al SUA a scăzut în al doilea 

trimestru cu 32,9% în ritm 

anualizat, o cădere istorică a 

acestuia.

Vânzările de dolari s-au ma-

jorat și ca urmare a unui me-

saj transmis de președintele 

Trump pe Twitter în care a afi r-

mat că „alegerile (prezidențiale, 

n.red.) din 2020 vor fi  cele mai 

inexacte și frauduloase din is-

torie", punând astfel sub sem-

nul întrebării votul prin 

corespondență din 3 noiem-

brie. Declarația oferă astfel po-

sibilitatea Administrației de la 

Casa Albă să decidă o eventu-

ală amânare a alegerilor.

Aceste turbulențe „made 

in USA" au deschis drumul 

spre apreciere al altor mone-

de majore.

Euro a înregistrat cea mai 

bună performață săptămâna-

lă din ultimii zece ani, de cir-

ca 5%, atingând vineri un ma-

xim al ulltimilor doi ani și ju-

mătate de 1,1909 dolari. Du-

pă atingerea acestui vârf, eu-

ro a făcut un pas înapoi iar 

perechea a închis pe bursele 

americane la 1,1779 dolari.

Marcările de profi t au fost 

facilitate anunțarea unei con-

tractări a economiei din zona 

euro, în trimestrul al doilea, 

cu 12,1%. Mișcările din piețele 

externe s-au refl ectat și în ca-

zul monedelor de la margi-

nea zonei euro, care au cu-

noscut aprecieri.

După un început de săptă-

mâna cu o medie de 4,8276 

lei, minim care nu a mai fost 

atins din prima parte a lunii 

aprilie, euro a urcat, în urma 

marcărilor de profi t, la 4,8335 

lei, pentru ca vineri să coboa-

re la 4,8316 lri, într-o ședință 

în care tranzacțiile s-au reali-

zat în culoarul 4,827 – 4,833 

lei cu închiderea la 4,829 lei.

Moneda elvețiană s-a 

mișcat într-un culoar mai larg 

decât cel obișnuit, cuprins în-

tre 1,073 și 1,083 franci/eu-

ro, iar media ei a fl uctuat în-

tre 4,4812 și 4,4925 lei, săp-

tămâna fi ind încheiată la 

4,4876 lei.

Cursul lirei sterline a urcat 

de la 5,2972 la 5,3503 lei.

Aurul benefi ciază de sta-

tul de „refugiu" în perioade 

cu turbulențe, precum cea ac-

tuală, în care dolarul se de-

preciază cu rapiditate.

Uncia de aur a atins marți 

recordul istoric de 1.981,27 

dolari, pentru ca vineri să fl uc-

tueze între 1.961 și 1.977 do-

lari. Această evoluție a făcut 

ca vineri să fi e atins un nou 

maxim istoric al gramului de 

aur de 259,1273 lei, al treilea 

al săptămânii trecute.

După creșterea la 2,17%, 

indicele ROBOR la trei luni, în 

funcţie de care sunt calculate 

dobânzile la majoritatea cre-

ditelor în lei, a revenit joi la 

2,15%, un nivel mai mic fi ind 

înregistrat în 20 aprilie 2018.

Indicele ROBOR la șase 

luni, folosit la calcularea ra-

telor la creditele ipotecare, 

s-a oprit la 2,24%, o valoa-

re apropiată înregistrându-

se la jumătatea lui ianuarie 

2018, iar cel la 12 luni s-a 

menținut la 2,35%.

Duminică, bitcoin a urcat 

pe platformele specializate la 

12.100 dolari, după care a scă-

zut rapid la 11.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada 

27 iulie – 1 august.  (R.G)

Fondul Proprietatea (FP) 

îşi exprimă dezamăgirea 

pentru lipsa continuă 

a implementării legislaţiei 

privind guvernanţa corpo-

rativă în companiile de stat 

şi îndeamnă Ministerul 

Economiei, Energiei 

şi Mediului de Afaceri 

şi Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor să ia măsuri 

imediate pentru a asigura 

aplicarea corectă şi efi cien-

tă a OUG 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă 

în companiile la care 

sunt acţionare.

Este cel de-al doilea sem-

nal pe care Fondul îl atrage a-

supra problemei guvernanţei 

corporative în ultimele două 

săptămâni. Încălcările recu-

rente continuă să ameninţe 

stabilitatea companiilor pe ter-

men lung şi contravin intere-

sului economic al României, 

precum şi al cetăţenilor ro-

mâni, se arată în comunicat.

Reguli de guvernanţă 
corporativă ignorate

Potrivit unui comunicat de 

presă dat publicităţii de Fon-

dul Proprietatea, lipsa conti-

nuă a punerii în aplicare a 

legislaţiei privind guvernan-

ţa corporativă la companiile 

de stat este deosebit de evi-

dentă în opt dintre compani-

ile din portofoliul Fondului, 

dar nu se limitează la aces-

tea: Complexul Energetic Ol-

tenia S.A., Societatea Naţio-

nală a Sării S.A. Salrom, C.N. 

Aeroporturi Bucureşti S.A., 

S.N. Aeroportul Timişoara – 

Traian Vuia S.A., C.N. Admi-

nistraţia Porturilor Maritime 

Galaţi, C.N. Administraţia 

Porturilor Maritime S.A. Con-

stanţa, C.N. Administraţia 

Porturilor Dunării Fluviale 

Giurgiu şi Plafar. Potrivit da-

telor Fondului, peste 90% 

dintre numirile reprezentan-

ţilor Guvernului în Consilii-

le de Administraţie ale aces-

tor companii nu sunt confor-

me cu regulile de guvernan-

ţă corporativă, aşa cum sunt 

prevăzute în OUG 109/2011, 

pentru că fi e sunt stabilite 

politic sau persoanelor în ca-

uză le lipseşte experienţa pro-

fesională relevantă, susţine 

Fondul Proprietatea.

Punerea în aplicare a le-

gislaţiei privind guvernanţa 

corporativă (OUG 109/2011) 

la nivelul Consiliilor de Ad-

ministraţie este ocolită sau 

încălcată în mod deschis în 

multe alte companii de stat 

prin: numiri ale unor per-

soane afiliate politic, numiri 

repetate ale membrilor in-

terimari ai Consiliului şi di-

rectoratului, amânarea pe 

termen nedeterminat a pro-

ceselor de selecţie pentru 

numirea membrilor Consi-

liului pentru un mandat com-

plet de patru ani. In câteva 

cazuri, membri curenţi ai 

Consiliului au aplicat la pro-

cesul de selecţie organizat 

de Consiliul din care făceau 

parte, ceea ce implică con-

flicte de interese evidente şi 

nerespectarea principiilor de 

guvernanţă corporativă, 

apreciază FP.

Clientela politică, 
corupţia şi fi rmele de stat

Fondul Proprietatea consta-

tă că numirile frecvente care 

ignoră procedurile de selecţie 

adecvate au un impact nega-

tiv asupra rezultatelor fi nan-

ciare ale companiilor, motiva-

ţiei conducerii şi a angajaţilor, 

realizării investiţiilor planifi -

cate, precum şi asupra relaţii-

lor cu sindicatele sau partene-

rii de afaceri. Pe termen lung, 

acestea blochează potenţialul 

fi nanciar al companiilor şi cre-

ează instabilitate.

Comentând pe marginea 

încălcării legii privind guver-

nanţa corporativă în compa-

niile de stat, Johan Meyer, 

CEO al Franklin Templeton 

Investments şi Manager de 

Portofoliu al Fondului Propri-

etatea a declarat: „Este pro-

fund dezamăgitor să vedem 

că numirile de persoane afi -

liate politic în consiliile de 

administraţie şi în postul de 

directori generali continuă 

să fi e o practică în compa-

niile de stat din România. 

Până acum, ar fi trebuit să 

fie clar că inversarea aces-

tei tendinţe s-ar traduce în 

beneficii economice şi soci-

ale semnificative, de la re-

ducerea riscurilor de fraudă 

şi corupţie la îmbunătăţirea 

performanţelor operaţiona-

le ale companiilor şi creşte-

rea profitului pentru statul 

român, deblocând astfel po-

tenţialul lor economic şi per-

miţându-le să devină cu ade-

vărat competitive”.

Niciun semn încurajator

Analizele realizate de Fon-

dul Proprietatea mai arată că 

multe dintre persoanele nu-

mite în cele opt companii 

menţionate mai sus sunt afi -

liate sau sprijinite politic, în 

timp ce majoritatea candida-

ţilor nu au experienţă profe-

sională sau se afl ă într-un 

confl ict de interese. Mai mult, 

peste 70% dintre reprezen-

tanţii Guvernului au fost nu-

miţi recent pentru mandate 

interimare (50% pentru man-

date de câte 4 luni), ceea ce 

prelungeşte practica dăună-

toare de a nu organiza pro-

cese profesionale de selecţie 

pentru termene complete de 

patru ani, care ar asigura sta-

bilitatea, transparenţa şi pre-

dictibilitatea în companie, se 

arată în comunicat.

Semnal de alarmă repetat: 
Disciplinați societățile de stat!
Legislaţia privind guvernanţa corporativă în companiile de stat continuă să fie ignorată de guvernanți

Este cel de-al doilea semnal pe care Fondul îl atrage asupra problemei guvernanţei corporative în ultimele două săptămâni
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Contextul pandemic i-a 

ajutat pe elevi să vadă cât 

de greu este să ţii pasul, 

dacă nu eşti prezent la 

şcoală. Un grup de 6 tineri 

IT-şti, în cadrul proiectului 

Academiei „Descoperă-ţi 

pasiunea în IT”, lucrează 

la o aplicaţie prin care 

copiii bolnavi oncologic, 

să poată participa la şcoa-

lă şi să îşi continue studii-

le într-un mod cât mai 

normal cu putinţă.

Dana are 17 ani şi este una 

dintre cei şase tineri care lu-

crează la aplicaţie. Aceasta a 

povestit pentru Monitorul de 

Cluj cum a început totul: „Am 

ajuns în Academia Descope-

ră-ţi pasiunea în IT (DPIT) 

ca o provocare. Am fost ulti-

ma echipă care a intrat în 

program. Ne-am întâlnit pe 

video prima dată, în contex-

tul acesta pandemic. Între mi-

ne şi membrii echipei a fost 

chimie din start. Anul aces-

ta ne-au luat din diferite li-

cee. Nu ne ştiam de dinain-

te. Avem o echipă echilibra-

tă, suntem 3 fete şi 3 băieţi, 

doi sunt clasa a XI-a, doi de 

clasa a X-a şi doi de clasa a 

IX-a”, a explicat Dana pen-

tru Monitorul de Cluj.

Aplicaţia născută 
din dorinţa de a ajuta

Din nevoia de a realiza un 

proiect în cadrul Academiei, 

tinerii s-au gândit la mai mul-

te aplicaţii care ar fi  utile şi 

pe care oamenii le-ar folosi:

„Noi am pornit de la un 

grup ţintă. De ce aplicaţie au 

nevoie artiştii, de ce aplicaţie 

are nevoie un om de afaceri, 

dar copiii care nu pot merge 

la şcoală? Hai să facem ceva 

să-i ajutăm”, a povestit ea.

Astfel, a fost creată aplica-

ţia Byte-school – o aplicaţie 

colorată şi jucăuşă, care îşi 

propune să ajute copiii bol-

navi oncologic, copiii inter-

naţi pe o perioadă mai lungă:

„Toţi copiii care nu au cum 

să treacă fi zic pragul şcolii. 

Aplicaţia îi integrează în co-

lectivul unei clase. E o platfor-

mă de învăţare online, cum a 

fost şi Google classroom-ul, 

dar este pliată pe sistemul de 

învăţământ românesc. Toate 

platformele de învăţare, nefi -

ind făcute în România şi noi 

având altfel sistemul de învă-

ţământ, nu se pliază. Aceşti 

copii şi-ar dori să-şi continue 

studiile, dar n-au această po-

sibilitate, deoarece sistemul de 

învăţământ este şi foarte dur 

cu ei. Dacă absentezi de la 

şcoală 3 luni, eşti obligat să-ţi 

îngheţi anul sau să te transferi 

– nu mi se pare în regulă. Sco-

pul aplicaţiei noastre este să îi 

ajute pe aceşti copii, în primul 

rând să socializeze într-un co-

lectiv, dar să o facă într-un 

mod mai jucăuş. Plusul nos-

tru ar fi  faptul că totul va fi  

colorat”, a completat Dana.

Care va fi  rolul 
profesorilor

După realizarea aplicaţiei, 

totul ţine de profesori şi de 

modul în care aceştia răspund 

colaborării şi utilizării aplica-

ţiei. Dana a explicat că pentru 

începutul anului acesta şcolar, 

aplicaţia va trebui să fi e func-

ţională, până să o poată pre-

zenta profesorilor. Grupul va 

apela la oameni care vor aju-

ta la popularizarea aplicaţiei.

„Până la fi nalul lunii august 

trebuie să avem o aplicaţie func-

ţională, în cadrul proiectului. O 

să existe profesori voluntari – 

cel de la clasă sau alţi profesori, 

care vor încărca videoclipuri sau 

cursuri pe aplicaţie, care ulteri-

or vor fi  accesate de copii. Du-

pă videoclip sau vizualizarea 

cursului, copiii vor avea un test 

cu întrebări din materia preda-

tă. Din acel test, copiii bolnavi 

vor putea fi  notaţi. Elevii nor-

mali pot parcurge testul pentru 

puncte în plus la note”.

Servicii pentru judeţul Cluj

Dana a declarat, în nume-

le întregii echipe, faptul că 

acest proiect este gândit la sca-

ră mică momentan, neavând 

o echipă care să se ocupe de 

dezvoltarea şi lărgirea ariei de 

utilizatori ai aplicaţiei:

„Gândim la nivelul Cluju-

lui momentan. Vrem să anun-

ţăm profesorii din liceele noas-

tre şi vom căuta licee care au 

copii bolnavi oncologic. Vrem 

să facem cunoscut profesoru-

lui faptul că există aplicaţia 

noastră, dacă vrea să o folo-

sească. Contul elevului va fi  

făcut de profesor. Şi direcţiu-

nea are un rol important, pen-

tru a discuta cu toţi profesorii 

de la clasă despre utilizarea 

aplicaţiei. Dacă profesorii nu 

acceptă, direcţiunea poate no-

ta copiii, în funcţie de testele 

realizate de copil pe aplicaţie”, 

a mai adăugat Dana.

Aplicaţia Byte-school mi-

zează foarte mult pe sociali-

zare, lucru care, Dana a afi r-

mat că i-a lipsit de-a lungul 

stării de urgenţă şi a cursuri-

lor online.

„Mizăm foarte mult pe so-

cializare pentru de asta au 

nevoie copiii în general. Apli-

caţia va avea chat pentru ca 

elevii să poată interacţiona 

între ei, dar şi cu profesorii 

şi fi ecare user va avea ava-

tar personalizat. Pentru un 

adolescent contează sociali-

zarea. Pe noi asta ne-a du-

rut, că nu am avut sociali-

zare în perioada stării de ur-

genţă. De asemenea, am fost 

infl uenţaţi şi de nemulţumi-

rile noastre legate de Google 

classroom. Eu ca programa-

tor, văd codul din spate al 

aplicaţiei, iar acesta nu-mi 

spunea nimic.”

Aplicaţie 
pentru smartphone

Aplicaţia va fi  mobile, toc-

mai din considerentul că fi e-

care copil are cel puţin un te-

lefon. Ulterior, se va discuta 

posibilitatea de a face şi vari-

anta web a aplicaţiei. Dana a 

mai declarat pentru Monitorul 

de Cluj faptul că îşi doreşte ca 

după fi nalizarea proiectului să 

continue cu această aplicaţie:

„Eu împreună cu un alt co-

leg de echipă, suntem determi-

naţi să mergem mai departe cu 

aplicaţia, chiar şi după fi nali-

zarea programului. Dacă şi cei-

lalţi colegi doresc să continue, 

noi îi primim cu braţele deschi-

se. Ne dorim să lucrăm la ea şi 

pe viitor, nu vrem să lăsăm apli-

caţia în paragină.”

Grupul este susţinut de 

ONG-uri, iar proiectul este 

cât se poate de serios. Tine-

rii sunt determinaţi să facă o 

schimbare pentru copiii bol-

navi şi se străduiesc să o fa-

că cât mai plăcută.

„Am vorbit cu persoane ca-

re se ocupă de copiii bolnavi, 

pentru a afl a cum ar trebui să 

fi e această aplicaţie pentru a fi  

plăcută pentru ei şi să nu fi e 

percepută ca fi ind ceva rău sau 

plictisitor. Ni s-a spus că trebu-

ie să fi e cât mai colorată, în cu-

lori calde şi distractivă. De a-

ceea lucrăm la avatare. Şi noi 

ne distrăm în timp ce lucrăm 

la ea”, a adăugat Dana.

Aplicație școlară pentru copiii bolnavi de cancer
Mai mulți elevi pasionați de IT din Cluj creează o aplicație pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi să-și continue studiile

Aplicaţia Byte-school este o aplicaţie colorată şi jucăuşă, care îşi propune să ajute copiii bolnavi oncologic

Revenirea studenţilor la 

Cluj ar putea să fi e amâna-

tă cu câteva luni din cauza 

pandemiei de coronavirus.

Profesorul Daniel David, 

rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai, a declarat că în 

acest moment se lucreză la 

mai multe variante pentru des-

făşurarea cursurilor în noul 

an universitar.

Conform spuselor lui Dani-

el David, studenţii din primul 

şi ultimul an ar fi  nevoiţi să 

vină la Cluj pentru a participa 

cel puţin la seminarii, în timp 

ce cursurile se vor desfăşura 

în continuare online.

„În acest moment lucrăm 

la mai multe scenarii. Noi spe-

răm că la începutul anului u-

niversitar să putem merge pe 

varianta clasică de predare şi 

să ne putem desfăşura activi-

tatea în condiţii normale. Am 

avut şi în acest an un număr 

în creştere la examenele de 

admitere. Scenariul pe care 

nu ni-l dorim este cel prin ca-

re Guvernul ne-ar putea obli-

ga să facem absolut totul on-

line”, a mărturisit rectorul.

Rectorul UBB este conştient 

că nu vor putea avea loc cur-

suri cu 150-200 de studenţi 

într-un amfi teatru, dar speră că 

măcar studenţii din primul şi 

ultimul an să poată participa fi -

zic la seminarii şi laboratoare.

„Sperăm că măcar stunde-

ţii din Anul I să poată parti-

cipa la seminarii şi laboratoa-

re. Cursurile se vor ţine ori-

cum online, deoarece nu pu-

tem aduna 150-200 de stu-

denţi într-o sală”, a spus Da-

niel David.

Rectorul încearcă să gă-

sească o soluţie şi pentru 

cei care studiază la facultă-

ţile de Educaţie Fizică şi 

Sport, Chimie, Fizică, Ştiin-

ţa Mediului: „Cei din ulti-

mul an vor putea participa 

şi ei la seminarii şi labora-

toare. Nu vrem să le afec-

tăm şansele de a-şi realiza 

cercetările pentru temele de 

licenţă sau disertaţie”, a co-

incis rectorul.

Revin studenții la cursuri din toamnă?
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Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) 2020 a debutat 

vineri în condiţii speciale 

din cauza pandemie de 

coronavirus, însă cu toate 

astea numele grele nu 

au lipsit din Piaţa Unirii.

Mircea Abrudean, prefec-

tul Clujului şi omul numărul 

1 în lupta împotriva răspân-

dirii coronavirusului, a parti-

cipat şi el la deschiderea TI-

FF 2020 purtând un dialog cu 

Tudor Giurgiu. Emil Boc nu a 

lipsit nici el din Piaţa Unirii, 

fi ind însoţit de soţia lui şi fi i-

ca cea mică.

„Astăzi este o zi istorică 

pentru că în primul rând nu 

plouă. În general, la deschi-

derea TIFF ploua de fiecare 

dată. În al doilea mă bucur 

că avem un ecran de proiec-

ţie nou, adus din Germania. 

În al treilea rând mă bucur 

că suntem primul festival 

mare de film din Europa ca-

re îşi reia practic drumul du-

pă o amânare şi multe ezi-

tări. Va fi un festival cu mul-

te nopţi nedormite şi cu lo-

curi pe care clujenii le vor 

redescoperi. Pariu cel mare 

este să ne regăsim cumva 

sentimentul unei vieţi nor-

male. Am văzut că şi la pri-

mul film au fost ocupate toa-

te locurile, iar oamenii au 

respectat toate indicaţile 

noastre şi au purtat mas-

că.”, a spus Tudor Giurgiu 

în deschiderea acestei edi-

ţii a festivalului.

Tudor Giurgiu a dezvălu-

it că la Cluj-Napoca ar fi tre-

buit să fie prezente mai mul-

te nume mari din lumea fil-

mului în această vară, dar 

pandemia de coronavirus a 

dat peste cap planurile or-

ganizatorilor.

Vineri a debutat TIFF 
2020, ediția de pandemie

Imaginile au fost surprinse 

de un cititor Monitorul de 

Cluj, la o biserică din carti-

erul clujean Bună Ziua.

În fotografi e se poate ve-

dea cum credincioşii stau 

apropiaţi unul de altul, fără 

să respecte distanţarea soci-

ală, puţini dintre ei purtând 

mască de protecţie. Imagini-

le sunt cu atât mai îngrijoră-

toare cu cât astăzi au fost ra-

portate peste 1.000 de cazuri 

noi de coronavirus, fi ind atins, 

de asemenea, un nou record 

de pacienţi internaţi la secţi-

ile de Terapie Intensivă, nu-

mărul acesta la nivel naţio-

nal fi ind de 412.

Potrivit prefectului de 

Cluj, Mircea Abrudean, Co-

mitetul Judeţean pentru Si-

tuaţii de urgenţă urmează 

să discute despre introduce-

rea obligativităţii purtării 

măştii în spaţiile publice 

deschise, decizia urmând să 

fie anunţată public. 

Amintim că 19 judeţe au 

impus deja purtarea măştii 

în spaţiile deschise aglome-

rate, printre ele fiind şi ju-

deţele Prahova, Braşov şi 

Constanţa.

Reamintim că Biserica Or-

todoxă Română a anunţat că 

va respecta „exemplar” re-

gulile de natură sanitară şi 

le va cere şi credincioşilor 

să le respecte, după relua-

rea, la jumătatea lunii iunie, 

a slujbelor în biserici. 

„Decizia este aceea de a per-

mite ofi cierea slujbelor şi în 

interior, fi ind de dimensiuni 

variabile, va fi  un număr re-

dus de credincioşi care vor 

putea asista la slujbă, de a-

ceea se va face atât în inte-

rior cât şi exterior. Aici vor 

trebui respectate reguli, pur-

tatul măştii, dezinfectarea 

spaţiilor comune”, anunţa, 

la vremea respectivă, premi-

erul Ludovic Orban.

Înghesuială în curtea 
unei biserici din Bună Ziua
Zeci de credincioși s-au înghesuit în curtea unei biserici, la slujba de duminică

În fotografi e se poate vedea cum credincioşii stau apropiaţi unul de altul, fără să respecte distanţarea socială
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Un fost ministru conserva-

tor şi actual membru al 

Camerei Comunelor din 

Regatul Unit a fost arestat 

pentru că ar fi  violat, agre-

sat sexual şi intimidat 

o fostă asistentă parlamen-

tară, au informat duminică 

The Sunday Times şi Mail 

on Sunday, relatează EFE, 

Reuters şi AFP.

Postul public BBC a prelu-

at ştirea şi a adăugat că poli-

ticianul „Tory”, care nu poa-

te fi  identifi cat din motive le-

gale, a fost interogat de poli-

ţie şi eliberat pe cauţiune.

„Patru incidente 
separate”

Poliţia Metropolitană a ex-

plicat într-un comunicat că 

a lansat o anchetă privind 

„patru incidente separate” 

care „ar fi  avut loc” între iu-

lie 2019 şi ianuarie 2020, du-

pă ce a primit o plângere vi-

neri 31 iulie.

„Un bărbat în vârstă de 

50 de ani a fost arestat sâm-

bătă 1 august sub suspiciu-

nea de viol. El a fost elibe-

rat pe cauţiune până va re-

veni (în custodia poliţiei) la 

o dată de la jumătatea lunii 

august”, se spune în comu-

nicat, conform căruia presu-

pusele infracţiuni au avut loc 

la adrese din cartierele lon-

doneze Westminster (unde 

se afl ă Parlamentul britanic), 

Lambeth şi Hackney.

Victima, internată 
în spital

The Sunday Times, primul 

care a transmis ştirea, indică 

faptul că reclamanta susţine 

că fostul ministru a atacat-o, 

a forţat-o să facă sex şi a lă-

sat-o atât de traumatizată în-

cât a trebuit să fi e internată 

la un spital.

Se presupune că abuzul 

s-a produs în timp ce cei doi 

se afl au într-o relaţie, potri-

vit presei.

Partidul conservator al pre-

mierului Boris Johnson a pu-

blicat, la rândul său, un comu-

nicat în care spune că afi rma-

ţiile sunt „extrem de grave”.

„Luăm aceste afi rmaţii foar-

te în serios. Având în vedere că 

această problemă este acum în 

mâinile Poliţiei, ar fi  inadecvat 

ca noi să comentăm mai mult”, 

a spus un purtător de cuvânt al 

Partidului Conservator.

Agenţia de ştiri britanică 

Press Association (PA) a re-

latat că un responsabil al 

conservatorilor din Camera 

Comunelor, Mark Spencer, 

ştia de „amploarea” acuza-

ţiilor şi că a ajuns să vor-

bească despre această ches-

tiune cu presupusa victimă, 

dar nu a făcut nimic în acest 

sens, mai scrie EFE.

Un fost ministru britanic, 
arestat pentru viol

Pandemia de Covid-19 a 

făcut cel puţin 685.780 de 

morţi în lume de când biro-

ul OMS din China a semna-

lat apariţia bolii la sfârşitul 

lui decembrie, potrivit unui 

bilanţ întocmit de AFP pe 

baza datelor ofi ciale, dumi-

nică, la orele 19.00 GMT.

Peste 17.896.220 de cazuri 

de infecţie au fost diagnosti-

cate ofi cial în 196 de ţări şi 

teritorii de la începutul pan-

demiei, dintre care cel puţin 

10.326.000 sunt considerate 

vindecate în prezent.

Numărul cazurilor diagnos-

ticate nu refl ectă însă decât o 

parte din numărul real al con-

taminărilor. Unele ţări testea-

ză numai în cazurile grave, al-

tele utilizează testele prioritar 

pentru urmărire şi numeroase 

ţări sărace dispun de capaci-

tăţi de depistare limitate.

De la bilanţul prezentat cu 

o zi înainte, în lume s-au în-

registrat 5.557 noi decese şi 

263.110 noi cazuri. Ţările ca-

re au numărat cele mai mul-

te decese sunt Brazilia cu 1.088 

noi decese, Statele Unite 

((1.051) şi India (853).

SUA, rămân ţara cea mai 

afectată ca numărul al dece-

selor cu 54.449 de morţi la 

4.620.502 de cazuri înregisra-

te. Cel puţin 1.461.885 de per-

soane au fost declarate vin-

decate.

După Statele Unite, ţările 

cele mai lovite sunt Brazilia 

cu cu 93.563 de morţi şi 

2.707.877 de contagieri, Me-

xicul 47.472 de decese 

(434.193 cazuri) Marea Brita-

nie cu 46.193 morţi (303.952 

cazuri), şi India cu 37.364 de 

morţi (1.750.723 cazuri).

Dintre ţările cele mai grav 

afectate, Belgia are cel mai ma-

re număr de morţi în raport cu 

populaţia cu 85 de decese la 

100.000 de locuitori, urmată de 

Regatul Unit (68), Spania (61), 

Peru (59) şi Italia (58).

China (fără teritoriile Hong 

Kong şi Macao) a raportat ofi -

cial 84.385 de cazuri (48 boi 

cazuri între sâmbătă şi dumi-

nică), dintre care 4.634 de de-

cese (zero noi) şi 79.003 de 

vindecări.

Europa totaliza duminică, 

la orele 11:00 GMT, 210.487 de 

decese şi 3.191.892 noi cazuri, 

America Latină şi Caraibe 

200.212 de decese (4.919.054 

cazuri), SUA şi Canada 163.424 

de decese (4.737.084 cazuri), 

Asia 63.844 de decese (2.917.571 

cazuri), Orientul Mijlociu 27.643 

decese 1.165.720 cazuri), Afri-

ca 19.930 de decese (612.088 

de cazuri) şi Oceania 240 de 

decese (19.656 de cazuri).

Bilanțul pandemiei 
de coronavirus în lume

Peste 15.000 de persoane 

au participat sâmbătă 

la un protest împotriva 

măsurilor impuse de auto-

rităţi pentru a opri răs-

pândirea noului coronavi-

rus, la Berlin.

Nu mai puţin de 18 ofi ţeri 

de poliţie au fost răniţi în ac-

ţiunea de dispersare a mitin-

gului de protest organizat sâm-

bătă la Berlin împotriva mă-

surilor impuse de autorităţi 

pentru a opri răspândirea no-

ului coronavirus. Trei dintre 

poliţişti au fost internaţi.

Poliţia berlineză i-a obligat 

să coboare de pe scenă pe or-

ganizatorii evenimentului la 

care au participat aproxima-

tiv 20.000 de persoane pe mo-

tiv că nu au reuşit să asigure 

respectarea măsurilor de si-

guranţă. Majoritatea partici-

panţilor nu purtau măşti de 

protecţie şi nu respectau dis-

tanţarea socială.

Poliţia berlineză a mai in-

format că a desfăşurat sâm-

bătă 1.100 de ofi ţeri pentru a 

monitoriza evenimentul şi a 

dispersa mulţimea.

Pentru a-i dispersa pe ma-

nifestanţi, poliţia din Berlin 

s-a folosit de megafoane, ce-

rându-le în mod repetat să 

respecte distanţarea. Poliţia 

a anunţat pe Twitter că „a 

depus plângere” împotriva 

organizatorului evenimentu-

lui din cauza „nerespectării 

regulilor de igienă”, relatea-

ză Agerepres.

Mai mulţi contramanifes-

tanţi, inclusiv un grup de 

aşa-numiţi „bunici împotri-

va extremei drepte”, i-au in-

sultat pe militanţi numin-

du-i „nazişti”.

Politicienii critică 
protestele

Mai mulţi politicieni au cri-

ticat manifestaţia. Saskia Es-

ken, şefa social-democraţilor, 

partid minoritar în coaliţia gu-

vernamentală cu conservato-

rii Angelei Merkel, i-a numit 

pe protestatari pe „Covidiots”.

„Fără distanţare, fără mas-

că: ei pun în pericol nu doar 

sănătatea noastră, dar şi suc-

cesul nostru împotriva pan-

demiei şi pentru redresarea 

economiei, a educaţiei şi a so-

cietăţii. Iresponsabil!”, a scris 

ea pe Twitter.

Jan Redmann, liderul CDU 

în parlamentul landului Bran-

denburg, a apreciat la rândul 

său: „încă 1.000 de noi infec-

ţii pe zi, iar la Berlin sunt de-

monstraţii împotriva măsuri-

lor anti-coronavirus? Nu ne 

mai permitem aceste absurdi-

tăţi periculoase”.

Reamintim că mii de ma-

nifestanţi care critică măsuri-

le de restricţii pentru limita-

rea răspândirii epidemiei au 

ieşit să protesteze în centrul 

Berlinului. Poliţia esitmează 

că au fost prezente aproxima-

tiv 15.000 de persoane. Orga-

nizatorii estimau că vor veni 

la protest 500.000 de oameni.

Proteste violente la Berlin 
împotriva regulilor pentru 
combaterea coronavirusului
Mai mulţi contramanifestanţi i-au insultat pe militanţi numindu-i „nazişti”

SASKIA ESKEN | liderul social-democraţilor

 „Fără distanţare, fără mască: ei pun în pericol 
nu doar sănătatea noastră, dar şi succesul nostru 
împotriva pandemiei şi pentru redresarea 
economiei, a educaţiei şi a societăţii. Iresponsabil!“

PARTICIPANȚI

15.000
de persoane au participat la protestele împotriva 
măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus
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Pandemia de coronavirus 

a schimbat ierarhia mon-

dială a producătorilor 

de telefoane mobile.

Gigantul chinez Huawei a 

fost compania care a livrat ce-

le mai multe smartphone-uri 

la nivel mondial în al doilea 

trimestru al lui 2020. Este pen-

tru prima dată în ultimii nouă 

ani când un al producător se 

situează înaintea Samsung sau 

Apple din punctul de vedere 

al vânzărilor, arată un raport 

al fi rmei de analiză Canalys.

Concret, Huawei a livrat 

55,8 milioane de telefoane, un 

număr cu 5% mai mic decât 

în aceeaşi perioadă a anului 

trecut, însă sufi cient pentru a 

depăşi Samsung, care a vân-

dut 53,7 milioane de smartpho-

ne-uri. Pentru sud-coreeni, 

scăderea este una de 30%, 

comparativ cu 2019, arată ra-

portul citat.

Un factor important pen-

tru succesul Huawei a fost 

creşterea accentuată din Chi-

na, care a simţit o revigorare 

a economiei după pandemia 

de coronavirus, în vreme ce 

în alte regiuni cazurile au ex-

plodat din nou.

Restricţiile au afectat vânză-

rile internaţionale ale Huawei, 

însă foarte important este fap-

tul că producătorul a ajuns la 

un procent de 70% din vânzări 

doar în China, iar asta se pare 

că i-a fost de mare folos.

„Rezultatul este unul re-

marcabil, pe care puţini oa-

meni l-ar fi  putut prezice în 

urmă cu ceva ani. Dacă nu ar 

fi  existat pandemia de co-

vid-19, acest lucru nu s-ar fi  

întâmplat. Huawei a profi tat 

din plin de redresarea econo-

miei chineze pentru a-şi revi-

gora afacerea din segmentul 

de smartphone-uri”, a decla-

rant Ben Stanton, analist se-

nior la Canalys.

Totuşi, situaţia este cel mai 

probabil una care nu se va pre-

lungi prea mult, iar documen-

tul arată că pandemia nu va fi  

de ajuns pentru a susţine re-

zultatul Huawei prea mult timp, 

pe măsură ce economia îşi va 

reveni la nivel mondial.

Raportul mai arată şi că 

Samsung şi Apple s-au orien-

tat către vânzarea unor dis-

pozitive mai ieftine pentru a 

contracara scăderile la nivel 

global, iar ambele companii 

vor lansa foarte curând noi 

telefoane, aşa că rămâne de 

văzut cum va afecta asta evo-

luţia pieței.

Pandemia schimbă topul global al producătorilor de telefoane, după 9 ani. 
Cine a vândut cele mai multe smartphone-uri în ultimul trimestru?

Apple a confi rmat că este 

nevoit să amâne lansarea 

noului smartphone, 

din cauza pandemiei.

Fanii Apple, obişnuiţi cu 

lansarea noilor modele de 

iPhone în luna septembrie. 

primesc o veste proastă. No-

ua serie iPhone 12, mult aş-

teptată, va fi  lansată cu întâr-

ziere, cel mai devreme în lu-

na octombrie.

Gigantul american este ne-

voit să ia această decizie, de-

oarece producţia este mult în 

urmă, furnizorii de componen-

te fi ind afectaţi de pandemie.

Cu toate acestea, vânzări-

le produselor Apple sunt în 

creştere anul acesta, în ciu-

da situaţiei incerte provoca-

te de epidemiei.

Potrivit TechRadar, vânză-

rile de iPhone au crescut cu 

2% faţă de anul trecut, dato-

rită noului model iPhone SE 

2020. De asemenea, au cres-

cut mult şi vânzările de iPad 

şi Mac, probabil şi datorită 

faptul că se apropie reîncepe-

rea şcolii, care anul acesta se 

va desfăşura şi online.

Apple va lansa în luna oc-

tombrie, alături de noua se-

rie iPhone 12, mai multe mo-

dele de iPad: Mini, Air şi mo-

delul standard.

Seria iPhone 12 va cuprin-

de probabil 4 noi modele de 

smartphone: iPhone 12, 12 

Max, 12 Pro şi 12 Pro Max. 

Diagonala ecranului va fi , în 

funcţie de model, de 5.4, 6.1, 

6.1 şi 6.7 inci. Cel puţin unul 

dintre modele va fi  compati-

bil cu tehnologia 5G, iar pre-

ţul va porni de la 749 dolari 

pentru cel mai ieftin telefon.

Compania Facebook, care 

face obiectul unei investi-

gaţii la Bruxelles privind 

presupuse practici anticon-

curenţiale, dă în judecată, 

la rândul ei, Comisia 

Europeană pentru că ar 

cere prea multe informaţii. 

Comisia, care reprezintă au-

toritatea de reglementare în 

domeniu din Uniune, solicită 

mai multe detalii decât ar fi  

necesare pentru investigaţiile 

referitoare la datele şi piaţa 

companiei, susţine conduce-

rea reţelei sociale.

Comisia ar cere Facebook să 

ofere documente care nu au le-

gătură cu investigaţiile institu-

ţiei europene, inclusiv informa-

ţii personale precum date me-

dicale ale angajaţilor, documen-

te fi nanciare personale şi infor-

maţii private referitoare la mem-

brii familiilor acestora, a trans-

mis Facebook într-un comuni-

cat. De aceea, compania a de-

cis că aceste solicitări trebuie 

să fi e analizate de instanţele U-

niunii Europene.

Gigantul reţelelor sociale dă 

asigurări că este în colaborare 

cu autorităţile, însă „natura ex-

cepţional de vastă” a solicită-

rilor Comisiei presupune să 

furnizeze documente care, con-

sideră compania, nu au legă-

tură cu ancheta, după cum a 

declarat Tim Lamb, avocat în-

sărcinat cu concurenţa în ca-

drul Facebook.

UE anchetează potenţiale 

practici care ar viza împiedica-

rea concurenţei din partea unor 

companii precum Facebook sau 

Apple. Comisia Europeană şi-a 

intensifi cat ofensiva împotriva 

platformelor digitale dominan-

te, într-un context de impas în 

negocierile internaţionale pri-

vind taxarea lor.

Facebook susţine că a trans-

mis deja în acest an 315.000 de 

documente legate de ancheta 

antitrust, adică 1,7 milioane de 

pagini, scrie Agerpres.

Veste proastă pentru 
toți cei care așteptau 
lansarea iPhone 12

Facebook dă în judecată 
Comisia Europeană

Nu este pentru prima dată 

când Elon Musk atrage 

atenţia asupra evoluţiei 

potenţial periculoase a inte-

ligenţei artifi ciale şi a faptu-

lui că aceasta ar putea duce 

la extincţia rasei umane.

Dintre toate proiectele de 

acest tip, Musk este cel mai 

îngrijorat de DeepMind de la 

Google. „Natura tipului de 

AI pe care îl dezvoltă este 

una creată pentru a strivi pur 

si simplu oamenii la orice 

capitol. Practic, este subiec-

tul din „WarGames’”, a de-

clarat Musk.

În fi lmul „WarGames” un 

adolescent interpretat de 

Matthew Broderick reuşeşte 

să se conecteze la o entitate 

de inteligenţă artifi cială con-

trolată de Guvern şi antrena-

tă să ruleze simulatoare de 

război. Încercând să joace 

„Global Thermonuclear War” 

supercomputerul îi convinge 

pe ofi cialii SUA că un atac nu-

clear din partea Uniunii So-

vietice este iminent.

În fi nal, computerul ru-

lează atâtea simulatoare ale 

rezultatelor fi nale încât con-

cluzia este aceea că nu exis-

tă niciun câştigător şi că prin-

cipala modalitate de a fi  în-

vingător este să nu joci. Fil-

mul refl ectă fi del climatul de 

teamă şi neîncredere dintre 

SUA şi Uniunea Sovietică, în 

paralel cu îngrijorările refe-

ritoare la evoluţia tehnolo-

giei, care deja începuseră să 

apară în 1983.

Dar Musk nu se referea 

doar la fi lme vechi atunci când 

a comparat DeepMind cu 

„WarGames”. Acesta a spus 

şi că inteligenţa artifi cială ar 

putea depăşi inteligenţa uma-

nă în următorii cinci ani, chiar 

dacă impactul nu va fi  resim-

ţit imediat.

„Nu însemnă că totul se 

duce de râpă în cinci ani. În-

seamnă doar că lucrurile vor 

deveni instabile şi ciudate”, a 

mai spus Musk.

Elon Musk a fost el însuşi 

unul dintre primii investitori 

DeepMind, companie care a 

fost cumpărată de Google în 

2014 pentru o sumă de peste 

500 de milioane de dolari. În 

2017, fondatorul Tesla expli-

ca mişcarea drept o modali-

tate de a rămâne la curent cu 

evoluţia AI, nu neapărat ca 

pe o formă de a obţine profi t.

„Cred că oamenii subesti-

mează, în general, capabilită-

ţile inteligenţei artifi ciale, pen-

tru că majoritatea cred că a-

ceste entităţi sunt ca nişte oa-

meni mai deştepţi. Dar AI va 

fi  mult mai mult de atât, va 

fi  mult mai inteligentă decât 

cel mai inteligent om de pe 

planetă”, a explicat Musk.

În interviul acordat recent, 

Elon Musk a arătat că, din 

punctul său de vedere, inteli-

genţa artifi cială este trecută 

cu vederea de mulţi oameni 

geniali pentru că pur şi sim-

plu nu cred că un AI poate fi  

mai evoluat decât ei. „Iar acest 

lucru este, evident, fals”, a în-

cheiat Musk.

Elon Musk, îngrozit 
de supremaţia 
inteligenţei artificiale

Elon Musk crede că inteligenţa artifi cială ar putea depăşi inteligenţa umană în următorii cinci ani

ELON MUSK 

 „Cea mai puțin înfricoșătoare variantă 
a viitorului la care mă pot gândi este una 
în care vom avea o formă de inteligență 
artifi cială democrată, pentru că dacă 
o companie, un grup de persoane 
sau o persoană reușește să creeze 
o superinteligență similară zeilor, aceasta 
ar putea lua controlul asupra lumii. Atunci 
când există un dictator uman, acel om va 
muri. Însă o formă de inteligență artifi cială 
nu cunoaște moartea. Ar trăi veșnic. Și astfel 
am avea un dictator nemuritor de care 
nu vom putea scăpa niciodată“



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | luni, 3 august 2020

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 cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore Ale-
xandrescu, mobilat, utilat, C.T. 
proprie, geamuri termopan, 
ocupabil imediat, preţ 73.500 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (6.7)

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, 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 supli-
mentare 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 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi 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 infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
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 Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. 
Informații suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (1.2)

¤ Vând teren în suprafață de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, prețul pieței din zonă. 

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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Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.7)

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

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

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

¤ 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preț 360 euro. Informații la 
telefon 0744-979793. (1.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (1.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire animale 
de companie, persoană bolnavă, 
fac curat în casă, curte, gătesc dacă 
este cazul, zugrăvesc în lavabil. 
Ofer seriozitate. Relații la telefon 
0749-974302 sau 0786-093571. 
(1.7)

¤ Muncitor, singur, caut de închiri-
at 1 cameră sau o garsonieră, con-
fort 3, indiferent de zonă. Aștept 
telefoane la 0749-974302. (14.14)

¤ 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 termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ 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

¤ 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. 
Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.5)

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
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 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi 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. 
Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru informaţiile suplimen-
tare 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, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane 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 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

¤ Proiectare si avize pentru 
construcții. Calitate și 
efi ciență. Plata în rate. 
Informații suplimentare la tel. 
0722-325365. (4.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (13.20)

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Pia-
ţa Flora sau aduc copii de la 
școală, activităţi sportive. Aș-
tept telefoane la 
0759-660846.

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

¤ Profesionalism și 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 loca-
lităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, 
moloz, lemne, curăţăm gră-
dini, oferim seriozitate. Tele-
fon 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, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

AUTO-MOTO

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 120 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la ¤ Vând OPEL ZAFIRA 
1,9 diesel, an 2008, 7 locuri, 
culoare gri, 210.000 km, în 
stare bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând TV SHOV, diagonala 
35 cm, în stare perfectă. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la telefon 0745-
083161. (1.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de 
funcționare, puțin folosită. 
Preț negociabil. Pentru 
informații suplimentare sunați 
a tel. 0759-912176. (1.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
4 sertare, puțin folosit, în sta-
re bună de funcționare, preț 
negociabil. Informații supli-
mentare la tel. 0741-028813. 
(1.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru 
informații sunați la tel. 0741-
028813. (1.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plas-
tic pentru grădină/curte. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-569336. 
(1.7)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglin-
dă ovală, vitrină, război de ţe-
sut în stare foarte bună, pen-
tru decor, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0740-206335.

¤ 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 calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu du-
lap 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 agen-
ţii de turism, imobiliare sau al-
te activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou ma-
re, în stare foarte bună. Pre-
ţuri negociabile. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
brațe, 3 brațe și un braț, cu 
becuri, stare bună, se vând în 
bloc, la preț negociabil. Detalii 
la telefon 0742-401019. (2.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (6.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligații, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condițiile de viață. 
Aștept telefoane la nr. 0756-
787551. (2.20)

PIERDERI

¤ SOCIETATEA   MARGELIS IM-
PEX S.R.L., cu sediul în DEJ, str. 
ÎNFRĂȚIRII, nr. 5, Bloc B7, scara 
B, etaj 1, Ap. 26, județul Cluj, cu 
J12/2275/04.06.1993, C.U.I. 
4497086, declar pierdut și nul 
Certifi catul de înregistrare.

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

minime cunoștințe în 
domeniul prelucrării 
materialului lemnos. Fără 
studii. Cv se vor depune până 
la 06.08.2020 la adresa de 
e-mail: sc.pinro@gmail.com. 
Relatii la tel. 0741199277



luni, 3 august 2020 | monitorulcj.ro  PUBLICITATE 11

0729–15.86.00

www.batrom.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

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

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă 
Constantina, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, 

Nr. 5, Bl. V, jud. Cluj, înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. 

sub nr. 1B 4129 având cod de identificare fiscal 35345681, 

lichidator judiciar al HE JIA LE SRL (în faliment, en 
faillite, in bankruptcy), cu sediul Municipiul Cluj-Napoca, 

Str. ION RATIU, Nr. 10-12, Ap. 11, Judet Cluj, CUI 

23317521, J12/1680/2008, prin hotărârea pronunţată 

la data de 23.07.2020 de către Tribunalul Specializat 

Cluj în dosarul nr. 404/1285/2020,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 

împotriva debitorului HE JIA LE SRL cu datele de identifi care 

de mai sus.

1. Termen de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor: 

27.08.2020
2. Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 

deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
notifi carii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 

publicare în BPI a tabelului preliminar: 10.09.2020.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 

preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5. Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 

defi nitivare a tabelului de creanţe: 08.10.2020 HE JIA LE 
SRL va avea loc in Cluj-Napoca, Bd Eroilor, nr 42 et. 1 ap. 

9 jud Cluj, la data de 14.09.2020, ora 12:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

MARIAN AURELIAN-TRAIAN și asociații , în calitate 
de titular, anuntă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 
IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNALŢIME 
S+P+3E, OPERAŢIUNI NOTARIALE (COMASĂRI ŞI DEZMEMBRĂRI 
PARCELE), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI 
ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI , EXTINDERE RETELE EDILITARE 
cu amplasament în sat. Florești, comuna Florești, str. Prof. Dr. 
Valentin Mărginean, F.N. C.F. 75519, 74291, 75483, 75482, 
74854, 75520, 74314, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la domiciliul 
MARIAN AURELIAN-TRAIAN, din   Cluj-Napoca, strada 
Dropiei, nr. 26, județul Cluj, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14 din data de 30.07.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 17.08. 2020, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro.
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Arsenal a câştigat 
Cupa Angliei

Arsenal a cucerit Cupa Angliei 
la fotbal, sâmbătă seara, după 
ce a învins-o pe Chelsea cu sco-
rul de 2-1 (1-1), în fi nala desfă-
șurată pe Stadionul Wembley 
din Londra, fără spectatori. 
Derby-ul londonez a fost adju-
decat de „tunari” graţie dublei 
reușite de gabonezul 
Pierre-Emerick Aubameyang 
(min. 28 – pen., 67), după ce 
Chelsea a deschis scorul prin 
americanul Christian Pulisic 
(min. 5). Echipa antrenată de 
Frank Lampard a terminat me-
ciul în inferioritate numerică, 
croatul Mateo Kovacic fi ind eli-
minat pentru al doilea cartonaș 
galben în minutul 73. Arsenal 
deţine recordul de trofee în 
Cupa Angliei, acesta fi ind al 
14-lea. Victoria „tunarilor” este 
sinonimă și cu califi carea în 
Europa League. Pentru antre-
norul spaniol Mikel Arteta a 
fost primul trofeu din noua 
postură, el devenind „principal” 
la Arsenal după ce l-a înlocuit 
în decembrie pe Unai Emery. 
Anterior, bascul a fost secundul 
lui Pep Guardiola la 
Manchester City.

FC Porto 
a reuşit eventul

FC Porto a cucerit Cupa 
Portugaliei la fotbal după ce a 
învins-o în fi nală pe rivala 
Benfi ca cu scorul de 2-1, sâm-
bătă seara, în fi nala desfășura-
tă la Coimbra. „Dragonii” au 
câștigat al 17-lea trofeu în 
Cupa Portugaliei și au făcut 
eventul în acest an, după ce au 
obţinut și titlul de campioni. 
Internaţionalul congolez 
Chancel Mbemba (min. 47 și 
59) a marcat cu capul ambele 
goluri ale învingătorilor în cea 
de-a zecea fi nală jucată între 
cei doi giganţi ai Portugaliei, 
disputată cu porţile închise. 
Pentru Benfi ca a înscris Carlos 
Vinicius (min. 84 – pen.). 
Echipa antrenată de Jorgé 
Jésus a fost aproape să trimită 
meciul în prelungiri, dar Jota a 
trimis în bară (min. 90). FC 
Porto a jucat mai bine de o re-
priză în zece fotbaliști, după ce 
columbianul Luiz Diaz a fost eli-
minat în minutul 38. De altfel, 
și antrenorul echipei din Porto 
a fost eliminat, în minutul 43. 
Pentru Porto a fost prima sa 
Cupă a Portugaliei din 2011 în-
coace. Printre cei care au ridicat 
trofeul la festivitatea de premi-
ere s-au numărat și fostul por-
tar spaniol Iker Casillas (39 
ani), care nu a mai jucat din 
mai 2019, când a suferit un in-
farct miocardic în timpul unui 
antrenament.

Pe scurt

Înfrângerea 

de pe terenul 

Politehnicii Iaşi, 

scor 0-1, duminică, 

în runda a 13-a a 

play-out-ului a fost 

fatală dâmboviţenilor 

de la Chindia Târgovişte, 

care au retrogradat 

matematic 

în liga secundă.

Prima repriză a duelului 

de pe Stadionul „Emil Ale-

xandrescu” din Copou a fost 

echilibrată şi lipsită de ma-

ri şanse de gol. Singura fa-

ză periculoasă a fost reuşită 

de gazde, în minutul 40, când 

Luckassen a luftat inexplica-

bil după o respingere stân-

gace a lui Aioani, portarul 

Chindiei. Scorul a fost des-

chis imediat după pauză, din 

penalty, după ce Yameogo 

l-a doborât în careu pe Rodny 

Lopes Cabral, iar Passaglia 

a executat fără emoţii lovi-

tura de departajare.

În minutul 62, echipa 

pregătită de Emil Săndoi a 

cerut la rândul ei un pe-

nalty, după ce Mihalache a 

blocat cu mâna o minge şu-

tată de Ivancic în interio-

rul careului. Arbitrul Geor-

ge Găman nu a văzut însă 

nicio ilegalitate şi a decis 

să nu arate spre punctul cu 

var. Chidia nu şi-a trecut 

nicio ocazie în cont până 

la finalul partidei, în timp 

ce ieşenii au mai trecut de 

două ori pe lângă gol, pro-

tagonistul ambelor faze fi-

ind Luckassen, care nu a 

prins însă spaţiul porţii.

În urma unei noi înfrân-

geri, Chindia Târgovişte a 

retrogradat matematic, 

aflându-se la 9 puncte în 

spatele locului de baraj, cu 

trei meciuri rămase de dis-

putat, în timp ce Politehni-

ca Iaşi mai păstrează şan-

se de salvare de la retrogra-

dare. Formaţia lui Mircea 

Rednic se află la două „lun-

gimi” în spatele lui Sepsi 

Sf. Gheorghe, cu un singur 

meci rămas din acest sezon. 

Trebuie menţionat însă că 

Sepsi mai are de disputat 

două partide.

Chindia Târgovişte, prima echipă retrogradată în Liga 2

mesaj postat pe pagina de Facebook 
a Chindiei Târgoviște

„Dincolo de amărăciunea ultimelor rezultate 
și a situației din clasament, rămâne tristețea. 
Într-un an și aproape două luni de la promovare, 
ne-am ales cu un stadion dărâmat si cu o fundație 
acoperită de bălării. Nimeni nu ia atitudine, nimeni 
nu scrie, nimeni nu vorbește, poze de pe bătrâna 
noastră casă apar o dată la câteva luni. Ar fi  trebuit 
să revenim acasă vara asta, indiferent în ce ligă. 
Pentru noi, din păcate, acasă nu mai există.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Revenită din pumni după 

o perioadă zbuciumată 

în urma pauzei forţate 

de pandemia de coronavi-

rus, CFR Cluj este gata 

să scrie istorie în Bănie, 

în meciul care poate deci-

de soarta titlului de cam-

pioană a Ligii 1. Continuă 

dominaţia CFR-ului?

Lung şi anevoios a fost dru-

mul până la fi nalul sezonului 

2019-20 al Ligii 1. Deşi trebu-

ia să se încheie de câteva săp-

tămâni bune, campionatul de 

fotbal al României încă „se 

chinuie”, chiar şi pe ultima 

suta de metri, „infectat” cu 

coronavirus, alimentat de te-

orii ale conspiraţiei şi „condi-

mentat” cu dueluri de la dis-

tanţă în declaraţii tăioase.

După un parcurs neconvin-

gător de la reluarea campio-

natului, coroborat cu scanda-

lul numărului uriaş de cazuri 

de COVID-19 în sânul echi-

pei, iată, CFR Cluj se afl ă – 

cel puţin la momentul redac-

tării articolului – în faţa unei 

noi performanţe istorice. Afl a-

tă la 2 puncte în faţa contra-

candidatei CSU Craiova, dar 

şi cu un meci mai mult jucat, 

trupa din Gruia îşi poate con-

solida „hegemonia” în fotba-

lul românesc.

Dan Petrescu, omul 
potrivit la locul potrivit

După două victorii – cu 

mari emoţii, ce-i drept – în 

faţa Botoşaniului (1-0) şi 

FCSB-ului (2-0), formaţia vi-

şinie se prezintă pe Stadio-

nul „Ion Oblemenco” având, 

din nou, soarta titlului în 

mână ei. O victorie în Bănie 

ar echivala cu al treilea tro-

feu de campioană consecu-

tiv, în timp ce un eşec la Cra-

iova ar coincide cu sfârşitul 

epocii de dominare a băieţi-

lor lui Dan Petrescu.

Apropo, că tot veni vorba 

de Dan Petrescu. „Externat” 

din spital prin zvonurile lan-

sate în presă, care l-au supă-

rat până şi pe primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, „Bursucul” a scăpat, în 

sfârşit, din „mrejele” corona-

virusului şi se simte mai bi-

ne, lucru confi rmat şi de ma-

nagerul sportiv al campioa-

nei, Marius Bilaşco. Momen-

tan afl at în izolare la domici-

liu, aşteptând cu mari emoţii 

testele COVID-19, fostul inter-

naţional ar putea reveni în 

forţă, triumfător, diseară, pe 

banca CFR-ului.

Dan Petrescu este de al-

tfel şi unul dintre principa-

lele argumente pentru care 

CFR ar putea deveni pentru 

a şasea oară campioană a 

României. „Bursucul” este 

omul meciurilor decisive, 

ştie să-şi mobilizeze echipa 

ca la carte – axat pe rezul-

tat. Iar Petrescu are la înde-

mână o echipă experimen-

tată, cu jucători căliţi în lup-

tele interne şi din cupele eu-

ropene, capabili să gestio-

neze cu brio presiunea uri-

aşă a unui meci crucial pen-

tru viitorul lor şi al echipei 

pe care o reprezintă.

Doar trei echipe 
au mai câştigat titlul 
de trei ori consecutiv!

În eventualitatea unei vic-

torii la Craiova, CFR Cluj ar 

intra în galeria selectă a puţi-

nelor echipe din România ca-

re au câştigat titlul de cel pu-

ţin trei ori consecutiv. Cu o a-

semenea performanţă se mai 

pot lăuda doar trei echipe: 

Chinezul Timişoara (6 titluri 

consecutive între 1921-1927), 

Steaua Bucureşti/FCSB (5 ti-

tluri consecutive între 

1984-1989 şi 3 între 1951-1953 

şi 2012-2015), respectiv Dina-

mo Bucureşti (4 titluri conse-

cutive între 1961-1965 şi 3 în-

tre 1981-1984).

Îndepărtat în mod ruşinos 

de la echipă, fostul antrenor 

Alin Minteuan nu poartă ran-

chiună foştilor săi colegi. „CFR 

este echipa mai experimenta-

tă, are jucători care ştiu cum 

se câştigă un campionat. Ce-

lor de la Craiova le lipseşte 

asta, însă au de partea lor en-

tuziasmul care îi poate aduce 

în situaţia în care să câştige. 

Dar, pentru mine favorită ră-

mâne CFR!”, a recunoscut fos-

tul mijlocaş din Gruia, pentru 

Gazeta Sporturilor.

Există un singur scenariu 

în care lupta pentru titlu ar 

rămâne „în aer” şi după der-

by-ul din Bănie. Dacă „juve-

ţii” şi CFR termină la egalita-

te, Craiova ar rămâne la 2 

puncte în spatele ardelenilor, 

iar meciul cu Astra Giurgiu, 

din deplasare, amânat de mai 

multe ori, ar deveni vital pen-

tru formaţia lui Cristiano Ber-

godi. UEFA a dat undă verde 

desfăşurării partidelor şi du-

pă 3 august, însă condiţia pu-

să e fermă: reprezentantele în 

Champions League şi Europa 

League trebuie stabilite până 

în data de 3 august, ora 23:59. 

Astfel, şi un egal ar putea aju-

ta CFR în lupta pentru titlu.

Finala pentru hegemonie!
CFR Cluj, în faţa unei performanţe istorice în lupta cu CSU Craiova.
Derby-ul cu titlul pe masă se joacă la Craiova, astăzi, de la 20:30.

Elevii lui Dan Petrescu, bucuroşi după victoria cu FCSB. Urmează succesul decisiv cu Craiova?

TITLURI

5
5 titluri de campioană 
are CFR Cluj (2007-08, 
2009-10, 2011-12, 
2017-18, 2018-19). 
Urmează al șaselea?
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