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Proprietarii de terase 
cer ajutor
Patronii teraselor din centrul Clujului 
vor spații mai largi pentru a „supraviețui” 
crizei COVID-19.  Pagina 5

EDUCAȚIE

Școala „altfel” 
în pandemie
Cum a decurs prima zi de școală după 
relaxarea restricțiilor la un liceu din 
Cluj-Napoca?  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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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

Betoane, blocuri și bani. Parcul Observator, „târât” în instanță.
Firma care deține terenul pe care se va construi viitorul parc din Zorilor vrea mult mai mulți bani. Pagina 4

CMID, o groapă de unică folosinţă
După prima și singura mașină de gunoi, Centrul de Deșeuri este „sub lacăt”!

A fost contestată atât licitația pentru operatorul definitiv, cât și licitația de stabilire a administratorului temporar 
la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. „Suntem obligați să stăm pe loc”, recunoaște Alin Tișe. Pagina 3

Situația epidemiei 
de coronavirus

19.669 de persoane infectate 
la nivel național

564 cazuri confi rmate la Cluj

2.376  persoane în carantină

95.549  de persoane în izolare

13.800   vindecați

1.296  decese
*până la închiderea ediției

SĂNĂTATE

A scăzut numărul nou 
născuților în România
Numărul născuţilor-vii înregistraţi la ofi ciile 
de stare civilă din România a fost de 188.135 
în anul 2019, mai mic cu 18.440 născuţi-vii 
faţă de anul 2018, potrivit publicaţiei „Eveni-
mente demografi ce în anul 2019” a Institutu-
lui Naţional de Statistică (INS).
Conform INS, anul trecut, mai mult de jumă-
tate (51,2%, respectiv 96.308 copii) din tota-
lul născuţilor-vii au fost băieţi, iar raportul de 
masculinitate a fost de 105 băieţi la 100 fete. 
Scăderea numărului de născuţi-vii înregistraţi 
în România s-a produs la nivelul ambelor me-
dii de rezidenţă. În mediul rural s-au născut 
cu 17.765 mai puţini copii decât în urban şi 
cu 7.437 mai puţini decât în 2018.
Rata natalităţii a fost, în anul 2019, de 8,5 
născuţi-vii la 1.000 locuitori, în scădere faţă 
de cea din 2018 (când s-au înregistrat 9,3 
născuţi-vii la 1000 locuitori). Pe medii de re-
zidenţă, din totalul născuţilor-vii, 54,7% 
(102950 născuţi-vii) aveau domiciliul sau re-
şedinţa obişnuită în mediul urban.

ACTUALITATE

Trenul Cluj – Oradea 
va fi repus în circulație
Potrivit unui comunicat al CFR Călători, înce-
pând de marţi, 9 iunie, vor fi  repuse în circu-
laţie şase trenuri InterRegio şi zece trenuri Re-
gio, astfel: IR 144 Cluj Napoca – Oradea; IR 
143 Oradea – Cluj Napoca; IR 1657 Bucureşti 
Nord – Bacău; IR 1812 Timişoara Nord – Sibiu; 
IR 1818 Timişoara Nord – Târgu Mureş şi IR 
1819 Târgu Mureş – Timişoara Nord, respectiv 
R 5701 Suceava – Ilva Mică; R 5704 Ilva Mică 
– Suceava; R 2381 Simeria – Săvîrşin; R 2386 
Săvîrşin – Simeria; R 3745 Arad – Sântana; R 
3746 Sântana – Arad; R 2203 Arad – Curtici; R 
2206 Curtici – Arad; R 2205 Arad – Curtici şi 
R 2208 Curtici – Arad.
Totodată, de miercuri, 3 iunie, cumpărarea 
cu anticipaţie a biletelor înainte de plecare a 
crescut de la 10 la 20 de zile, după ce a fost 
redusă pe perioada stării de urgenţă.
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Deputatul clujean Steluţa 

Cătăniciu (ALDE) a tre-

cut la PSD. Nu singură, 

ci alături de colegii 

Varujan Vosganian, 

Anton Anton, Doru 

Oprişcan, Daniel Olteanu 

şi Constantin Avram.

Deputaţii ALDE s-au afi -

liat grupului parlamentar al 

PSD, a anunţat, miercuri, de-

putatul Varujan Vosganian 

în plenul Camerei Deputaţi-

lor. Este vorba despre şase 

parlamentari care activau ca 

deputaţi neafi liaţi după des-

fi inţarea grupului ALDE.

„Vă informez că următo-

rii deputaţi ALDE, începând 

de astăzi (miercuri – n.r.), 

3 iunie, se vor afilia grupu-

lui parlamentar al PSD. Es-

te vorba de Anton Anton, 

Constantin Avram, Steluţa 

Cătăniciu, Daniel Olteanu, 

Doru Oprişcan şi Varujan 

Vosganian”, a transmis Va-

rujan Vosganian, de la tri-

buna Camerei Deputaţilor.

Preşedintele de şedinţă, 

Florin Iordache, a luat act de 

acest anunţ.

Reamintim, că Partidul 

Alianţa Liberalilor şi Demo-

craţilor (ALDE) a rămas fă-

ră grup parlamentar la Ca-

mera Deputaţilor în septem-

brie 2019, când cinci dintre 

deputaţi, respectiv Marian 

Cucşa, Graţiela Gavrilescu, 

Alexandru Băişanu, Ion Cu-

pă şi Mihai Niţă, şi-au de-

pus demisiile, iar din 14 mem-

bri au rămas doar nouă.

Cătăniciu, condamnată 
pentru confl ict de interese

În martie 2013, Agenţia 

Naţională de Integritate 

(ANI) a constatat că Steluţa 

Gustica Cătăniciu a fost în 

confl ictul de interese admi-

nistrativ când a ocupat func-

ţia de consilier local în ca-

drul Consiliului Local 

Cluj-Napoca (2008-2012), în-

trucât a acordat asistenţă ju-

ridică unei fi rme afl ate în 

proces cu municipalitatea.

În 2018, Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului (CEDO) 

a respins ca inadmisibilă plân-

gerea deputatei Steluţa Cătă-

niciu, vicepreşedinte ALDE, 

împotriva sentinţei Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie 

(ÎCCJ), care a constatat în 

2015 că aceasta a încălcat re-

gimul juridic privind confl ic-

tul de interese.

Steluţa Cătăniciu nici nu 

ar fi  trebuit să fi e parlamen-

tar ca urmare a concluziilor 

ANI. După ce ANI a decla-

rat-o în confl ict de interese 

administrativ, deputatul AL-

DE a contestat în instanţă ra-

portul Agenţiei. A pierdut la 

Curtea de Apel Cluj şi la În-

alta Curte de Casaţie şi Justi-

ţie, ceea ce nu a împiedicat-o 

să se adreseze CEDO.

Cum politicianul avea in-

terdicţie de a mai ocupa vreo 

funcţie publică, dar colegii 

i-au validat mandatul de par-

lamentar, cazul său a apă-

rut şi în cele două rapoarte 

MCV din 2017.

Cătăniciu a „migrat” 
spre social-democrați
Deputatul clujean Steluța Cătăniciu (ALDE) a trecut 
la grupul parlamentar PSD

Deputatul ALDE de Cluj Steluţa Gustica Cătăniciu a „migrat” la grupul parlamentar PSD

Preşedintele României, Klaus 

Iohannis, a anunţat, mier-

curi, că Guvernul va elabora 

o serie de proiecte pentru „a 

repara” Legile Justiţiei, în 

perioada următoare fi ind 

programate consultări în 

acest sens cu specialişti.

„Guvernul va veni cu iniţia-

tivă legislativă pentru a repara 

Legile Justiţiei. Trebuie să du-

cem la bun sfârşit, dragi români, 

ce am început acum un an de 

zile la Referendum, când am 

oprit această măcelărire a Legi-

lor Justiţiei. Dar, ele sunt în func-

ţiune şi sunt imperfecte. Trebu-

ie continuată această procedu-

ră”, a precizat Klaus Iohannis.

„Aşadar, în săptămânile ur-

mătoare, vor avea loc consultări 

şi eu voi avea consultări cu spe-

cialişti din domeniul Justiţiei, cu 

politicieni. Guvernul va lucra la 

proiecte de legi şi vor fi  înainta-

te Parlamentului pentru a fi  re-

parate aceste Legi ale Justiţiei, 

pentru a fi  în conformitate cu 

ceea ce, în defi nitiv, doresc ro-

mânii şi s-au exprimat foarte clar 

la referendum”, a declarat şeful 

statului la Palatul Cotroceni.

Preşedintele a acuzat PSD că 

este „partidul care a încercat, în-

cearcă să frângă independenţa 

justiţiei” Potrivit lui Iohannis, 

faptul că unii social-democraţi 

au început „să îşi plătească po-

liţe este o chestiune care ţine, 

poate, de cancan”, dar că pen-

tru români este important ca Le-

gile Justiţiei să fi e reparate, iar 

în acest sens este nevoie „de un 

pas hotărât şi curajos”.

Iohannis: „Guvernul 
va repara Legile Justiției”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierul local Adrian 

Roman şi-a depus demi-

sia, iar locul său a fost 

luat de Ovidiu Vaida.

Adrian Roman (PNL) a 

intrat în Consiliul Local al 

municipiului Cluj-Napoca în 

locul lui Ioan-Sabin Sărmaş, 

în decembrie 2019. Acesta 

a renunţat însă la calitatea 

de consilier local supleant 

din motive personale, depu-

nându-şi demisia în data de 

19 mai 2020.

Următorul nume de pe 

lista supleanţilor PNL de la 

alegerile locale din iunie 

2016, Radu Dan Harlişca, a 

renunţat la rândul său la a-

ceastă calitate. Astfel, în ur-

ma demisiei lui Adrian Ro-

man, cel care îi va lua locul 

este Ovidiu Vaida.

Lect. dr. Ovidiu Vaida are 

51 de ani şi este profesor la 

Facultatea de Studii Europe-

ne din cadrul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai”, Departamentul 

Relaţii Internaţionale şi Stu-

dii Europene. Are studii su-

perioare în Bucureşti şi 

Cluj-Napoca, dar şi un mas-

terat la Universitatea Sussex 

din Brighton (Marea Britanie).

Cele două proiecte de Ho-

tărâre – privind demisia lui 

Adrian Roman şi numirea lui 

Ovidiu Vaida – au fost adop-

tate în unanimitate, cu 23 de 

voturi „pentru” din 23 de vo-

turi exprimate. Apoi, noul 

consilier local a depus jură-

mântul, fi ind felicitat de pri-

marul Emil Boc cu clasica 

strângere de mână.

Membru nou în 
Consiliul Local Cluj-Napoca
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Deşi în urmă cu câteva 

zile, preşedintele 

Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj, Alin Tişe, 

anunţa că Centrul de 

Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID) este 

funcţional, gunoaiele 

sunt depozitate în conti-

nuare la groapa RADP 

de la Pata Rât.

Alin Tişe a explicat, 

într-o emisiune radio, că 

depozitarea deşeurilor din 

Cluj la CMID este imposi-

bilă din cauza unor con-

stestaţii la Consiliul Naţi-

onal de Soluţionare a Con-

testaţiilor (CNSC) privind 

licitaţiile legate de opera-

torul şi de administratorul 

Centrului. În momentul de 

faţă, contractul de admi-

nistrare a fost încredinţat 

temporar Regiei Autonome 

a Domeniului Public (RA-

DP), care gestionează şi 

una dintre rampele provi-

zorii de la Pata Rât.

„Contractul a fost dat cu 

titlu temporar RADP-ului, 

dar la CNSC a fost contes-

tată atât licitaţia pentru ope-

ratorul definitiv, cât şi lici-

taţia de stabilire a adminis-

tratorului temporar. Odată 

ce e contestată procedura, 

am fost obligaţi să stăm pe 

loc până se vor soluţiona 

contestaţiile. Înţeleg că e o 

firmă din Bucureşti care a 

contestat această licitaţie, 

iar aceste contestaţii ne ţin 

pe loc”, a declarat preşedin-

tele CJ Cluj, într-o emisiu-

ne online.

Alin Tişe a recunoscut 

că soluţionarea contestaţi-

ei poate dura câţiva ani, 

timp în care gunoiul nu 

poate fi depozitat legal în 

celula de la CMID!

„Nu e normal să nu pu-

tem folosi ceea ce e gata pâ-

nă nu terminăm licitaţia, o 

licitaţie poate dura în Ro-

mânia 4 ani. Zilele acestea 

aşteptăm o soluţie la CNSC, 

dar şi ea poate fi atacată în 

instanţă, de noi sau de fir-

mă. Ce se va întâmpla dacă 

vom ajunge în instanţă şi 

vor dura 3-4 ani proceduri-

le? În toată această perioa-

dă vom continua să ducem 

gunoaiele într-o rampă ca-

re poluează, deşi avem a-

ceste celule ecologice, pen-

tru că cineva nu doreşte? 

Suntem într-un absurd ab-

solut”, a arătat Tişe.

Rampele Salprest 
şi RADP 
sunt aproape pline

Amintim, că Centrul de 

Management Integrat al De-

şeurilor nu a obţinut încă 

autorizaţie de funcţionare 

de la Agenţia de Protecţie 

a Mediului, însă, având în 

vedere faptul că rampele 

Salprest şi cea a RADP-ului 

sunt aproape pline, Comi-

tetul Judeţean pentru Situ-

aţii de Urgenţă a hotărât, 

la începutul lunii mai, să 

permită ducerea deşeurilor 

în celula de la CMID şi în 

lipsa unei autorizaţii, pen-

tru a nu se crea o criză de 

sănătate publică, în cazul 

în care limita va fi atinsă.

„Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă a 

emis o Hotărâre, astfel că 

în momentul în care se sis-

tează depozitarea la RADP 

şi Salprest, din cauză că se 

ajunge la capacitatea maxi-

mă, se va depozita, în re-

gim de urgenţă, temporar, 

la CMID, chiar şi în lipsa 

autorizaţiei integrate de me-

diu”, au transmis reprezen-

tanţii CJ Cluj.

Gunoaiele din Cluj, 
depozitate în continuare 
la groapa neconformă

După ani de zile în care 

i-a amăgit pe clujeni, Alin 

Tişe, anunţa cu surle şi trâm-

biţe, în data 22 mai, că C-

MID este operaţional. Prima 

şi singura maşină de gunoi 

a intrat în acea zi în noul 

Centru, gunoiul clujenilor 

fiind apoi depozitat în con-

tinuare pe rampa veche a 

RADP-ului, deşi oficial a-

ceasta este închisă.

„La o săptămână după 

«deschidere», cea făcută 

parţial şi fără autorizaţie de 

mediu, invocând situaţia de 

urgenţă – cum că rampa 

«veche» nu ar mai avea vo-

ie să primească deşeuri, 

pentru că s-ar fi umplut – 

încă nu a fost adus nimic 

la noul Centru, Centrul fi-

ind destinat depozitării de-

şeurilor din întregul judeţ. 

Rampa «veche» de «trans-

fer», «închisă», unde acum 

se face doar «tratare», de-

şeurile fiind apoi transpor-

tate la CMID”, se arată 

într-un mesaj al grupului 

Clujul Civic.

De ce zace nefolosit noul 
şi scumpul Centru de Deşeuri?
Alin Tişe: „Vom continua să ducem gunoaiele într-o rampă care poluează, deşi avem aceste celule ecologice”

Alin Tişe a recunoscut că soluţionarea contestaţiei poate dura câţiva ani, timp în care gunoiul nu poate fi  depozitat legal în celula de la CMID

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Foste străzi private, azi în 

domeniul public al muni-

cipiului Cluj-Napoca, stră-

zile Nichita Stănescu 

şi Gheorghe Bibescu 

au intrat în reparaţii.

În cursul zilei de marţi, 

„singurele străzi private ca-

re au fost predate munici-

piului Cluj-Napoca” au in-

trat în reparaţii. Astfel, lu-

crările se desfăşoară pe stră-

zile Nichita Stănescu şi Ghe-

orghe Bibescu, potrivit vice-

primarului Dan Tarcea.

„Trecerea terenurilor pro-

prietate privată cu destina-

ţia de drum deschis circula-

ţiei publice, în proprietatea 

publică a municipiului 

Cluj-Napoca, se poate face 

mult mai facil în baza Hotă-

rârii de Consiliu Local nr. 

365 adoptată în luna aprilie 

2019. Terenurile proprietate 

privată pot fi  predate muni-

cipiului Cluj-Napoca prin do-

naţie sau renunţare la drept”, 

reaminteşte Tarcea.

În februarie 2019, Primă-

ria municipiului Cluj-Napo-

ca promitea că va întinde o 

mână de ajutor cetăţenilor 

care locuiesc pe străzi priva-

te. Legislaţia permite ca stră-

zile private cu circulaţie pu-

blică nelimitată (atenţie, ce-

le prevăzute cu barieră nu 

sunt luate în considerare) să 

fi e preluate mai uşor de mu-

nicipalitate. Pe scurt, propri-

etarii vor putea dona strada 

privată printr-o simplă decla-

raţie făcută la notar.

Era privată strada sau nu?

Strada Nichita Stănescu, 

din cartierul Zorilor, nu a vă-

zut asfaltul niciodată, deşi es-

te situată la doar circa 10 mi-

nute de centrul oraşului, în 

timp ce alte străzi din apropi-

ere au fost modernizate. În 

loc de asfalt, drumul era plin 

cu gropi care se umpleau cu 

apă după fi ecare ploaie şi nu 

exista canal de scurgere a ape-

lor. Ba mai mult, unii propri-

etarii ai caselor pe de strada 

Nichita Stănescu şi-au făcut 

singuri trotuare.

„Aici mai încolo puţin lo-

cuieşte domnul Boc, dinco-

lo locuieşte domnul Nicoa-

ră (Marius Nicoară – sena-

tor ALDE şi fost preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj 

– n.r.), dar degeaba. De la 

Primărie ne-au spus că e 

stradă privată. Degeaba ne 

mai răcim gura”, afirma, în 

februarie 2014, un clujean 

care locuieşte pe strada Ni-

chita Stănescu.

Surpriză însă! La acea vre-

me, reprezentanţii Biroului 

Mass-Media din cadrul Pri-

măriei Cluj-Napoca precizau 

că strada nu este privată şi 

că urmează să fi e inclusă în 

programul de asfaltare şi mo-

dernizare a străzilor din mu-

nicipiu. La doi ani distanţă, 

în august 2016, strada Nichi-

ta Stănescu a revenit în aten-

ţia Monitorul de Cluj. Acum, 

în 2020, municipalitatea anun-

ţă că strada Nichita Stănescu 

este fostă stradă privată. Im-

portant este că a intrat în pro-

ces de modernizare.

Era privată sau nu? Strada Nichita Stănescu, 
care arăta ca după bombardament, este modernizată.

Rând pe rând, toate festi-

valurile din Cluj au fost 

anulate. Primarul munici-

piului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, a explicat ce 

impact va avea anularea 

marilor evenimente.

„Un ochi râde, un ochi 

plânge. Haideţi, să vedem 

partea plină a paharului, le-

gată de faptul că Festivalul 

Internaţional de Film Tran-

silvania va fi  organizat în 

acest an, un alt eveniment 

major de talie europeană şi 

mondială. În privinţa Untold, 

Electric Castle sau Jazz in 

the Park, din nefericire nu-i 

vom avea la Cluj pe admira-

bilii tineri, cu energia lor po-

zitivă, ne vor lipsi. Dar, îi 

vom avea la anul!”, a decla-

rat edilul, într-o intervenţie 

la o emisiune televizată.

„Financiar, este o mare pier-

dere. Primăria avea câteva mi-

lioane de lei din impozitul pe 

spectacole, în economia loca-

lă, undeva între 30-50 milioa-

ne de euro rămâneau după 

festivalurile care aveau loc la 

Cluj-Napoca. Anul acesta, 

aceşti bani nu vor fi  în eco-

nomia locală pe orizontală. În 

consecinţă, şi noi, autorităţi-

le locale, vom avea mai puţi-

ne resurse. Tot răul spre bine, 

la anul ne vom distra dublu, 

aşa cum ştim foarte bine să o 

facem aici, la Cluj”, a mai 

spus Emil Boc.

Reamintim, că patru festi-

valuri din Cluj au fost anula-

te în cursul zilei de marţi. Es-

te vorba despre Untold, Elec-

tric Castle, /Form Days şi Jazz 

in the Park. Totul din cauza 

pandemiei de coronavirus şi 

a măsurilor de aşa-zisa „dis-

tanţare socială”.

Anul trecut, festivalul Un-

told a adus oraşului un pro-

fi t de peste 45 de milioane 

de euro, în doar patru zile. 

De asemenea, alte 10 mili-

oane de euro au fost câşti-

gate în urma Electric Castle 

şi 7,8 milioane de euro în 

urma TIFF. Aceşti bani se 

adună an de an în urma fon-

durilor investite de festiva-

luri în economia locală pen-

tru organizare, dar şi din ba-

nii cheltuiţi de participanţi.

Cât ar urma să piardă 
Clujul după anularea 
marilor festivaluri?
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Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca 

a votat, în şedinţa ordina-

ră de miercuri, proiectul 

de Hotărâre privind 

expropierile în vederea 

construirii unui nou parc 

în cartierul Zorilor.

Consilierii locali Radu Mo-

isin (PNL), Nistor Dániel 

(UDMR) şi Ioan Dan Morar 

(PSD+ALDE) au decis să nu 

participe la vot. Cu aviz favo-

rabil de la toate cele trei Co-

misii, proiectul de Hotărâre 

privind noul parc din zona 

străzii Observatorului a trecut 

cu 20 de voturi „pentru” şi 

două abţineri. Au fost însă 

discuţii privind legalitatea pro-

iectului, adusă în discuţie de 

Călin Stegăroiu, avocatul fi r-

mei SC Florisal SA, cea care 

deţine trei terenuri ce urmea-

ză a fi  expropriate.

Avocatul a precizat că fi r-

ma a dorit să cumpere tere-

nurile în suprafaţă totală de 

12.095 încă din 2014, însă le-a 

achiziţonat în etape începând 

cu anul 2015, abia după apro-

barea Planului Urbanistic Ge-

neral (PUG) din 2014, pentru 

a evita riscul urbanistic. Că-

lin Stegăroiu este de părere că 

PUG-ul trebuie actualizat, exis-

tând o şansă reală ca preve-

derile urbanistice să nu per-

mită realizarea parcului.

Acesta s-a declarat sur-

prins de faptul că proiectul 

de Hotărâre a fost fi xat pe or-

dinea de zi, în contextul în 

care urmează un termen de 

judecată vineri privind tere-

nurile în cauză. Mai depar-

te, avocatul a semnalat că, 

deşi trebuiau studiate cel pu-

ţin două variante de ampla-

sament, Hotărârea de Consi-

liu Local 997/2019, în care 

au fost adoptaţi indicatorii 

tehnico-economici, a luat în 

calcul o singură opţiune.

Aşteptări mari, 
despăgubiri puţine?

Marea problemă rămâne 

însă valoarea despăgubirilor. 

Conform Raportului de eva-

luare, urmează a fi  expropri-

ate trei terenuri – de 6.877 

mp, 3.260 mp şi 1.958 mp – 

pentru 10.911.765 lei, repre-

zentând valoarea despăgubi-

rilor individuale. Acestea au 

fost inspectate de evaluatorul 

SC Mondev Real Estate SRL 

în data de 18 mai 2020, eva-

luarea fi ind realizată în peri-

oada 19-21 mai 2020 la 171,5 

euro/mp (circa 830 lei/mp).

„Toţi locuim în Cluj, un 

metru pătrat construibil într-o 

suprafaţă de 12.000 mp, lân-

gă o arteră principală nu poa-

te să valoreze sumele care 

au fost estimate. Cred că da-

că justiţia va funcţiona, ace-

le despăgubiri vor fi  de mul-

te ori mai mari decât cele es-

timate de dumneavoastră. 

Dacă se va întâmpla că noi 

avem dreptate, bugetul local 

va fi  grevat de o astfel de 

sarcină. Acest risc ar trebui 

cântărit foarte bine de dum-

neavoastră, dacă nu există o 

altă variantă pentru acest 

parc”, a mai spus avocatul 

Călin Stegăroiu.

„Raportul de evaluare a 

fost întocmit de către un 

expert ANEVAR, care are 

toate autorizaţiile nu are 

relevanţă unde este sediul 

firmei respective (Bucureşti 

– n.r.). Raportul a avut în 

vedere grila notarilor pu-

blici (...), în condiţiile în 

care este fixat un preţ pe 

metru pătrat, iar cu cât su-

prafaţa acelui teren este mai 

mare, se aplică o corecţie 

negativă, în mod corect 

domnul evaluator care a 

stabilit acest raport a ajuns 

la preţul stabilit”, a repli-

cat Alexandra Füzesi, con-

sultantul Primăriei, cea ca-

re s-a ocupat de întocmirea 

documentelor necesare pen-

tru proiectul de Hotărâre.

Boc: „Este în interesul 
clujenilor ce facem”

În discuţie a intrat şi pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, care a ches-

tionat Comisia juridică dacă 

există vreun impediment de 

legalitate pentru a promova 

Hotărârea. Deşi avocatul Că-

lin Stegăroiu a susţinut că pre-

zentul proiect nu produce efec-

te juridice, Comisia juridică a 

dat asigurări că HCL nr. 

997/2019 continuă să aibă 

efect, iar promovarea proiec-

tului s-a produs legal.

„Din punct de vedere le-

gal, nu există niciun fel de 

barieră pentru ca proiectul 

să fi e supus dezbaterii. Ar-

gumentele de oportunitate, 

din perspectiva autorităţii lo-

cale, sunt, dar nu opresc o 

procedură legală, inclusiv 

despăgubirile. (...) Ne vom 

supune oricărei sentinţe ju-

decătoreşti, dar simpla des-

chidere a unor procese judi-

ciare nu poate ţine pe loc un 

oraş”, a declarat Boc, privi-

tor la procesele afl ate pe rol.

„Oraşul nu este încreme-

nit în proiect, nici în 2014, 

nici într-un an anterior, ora-

şul a evoluat şi evoluează. 

(...) Realizarea unui parc în 

mijlocul unui cartier extrem 

de important vine în conso-

nanţă cu ce aşteaptă cluje-

nii”, a mai spus edilul, care 

le-a mulţumit consilierilor 

locali pentru votul acordat. 

„Ştiu ce presiuni se fac asu-

pra dumneavoastră, sunteţi 

bombardaţi cu informaţii”, 

a completat Boc, dând asi-

gurări că „este în interesul 

clujenilor ceea ce facem”.

Parcul Observator, „târât” în instanţă. 
Mărul discordiei: costul terenului!
Proprietarul terenurilor ce urmează să fie expropriate este nemulţumit de valoarea despăgubirilor

Viitorul parc va avea zone dedicate unor categorii diferite de utilizatori, pornind de la copiii care se vor putea bucura de un loc de joacă cu dotări moderne.

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Oameni bun, 
mai opriți-vă! 
Toată lumea 
are dreptul 
să construiească 
în acest oraș, 
dar mai uitați-
vă și la comunitate. 
Nu totul se reduce 
la bani, blocuri 
și betoane. 
Cu asta cred 
că am spus totul.“

Primarul comunei 

Floreşti, Horia Şulea, a 

declarat că a avut o dis-

cuţie cu proiectanţii 

metroului, care au pro-

mis că în luna septem-

brie vor prezenta docu-

mentaţia de licitare pen-

tru proiectare şi execu-

ţie. În ceea ce priveşte 

traseul acestuia, propu-

nerea proiectanţilor a 

fost ca metroul să por-

nească de pe strada 

Eroilor, din Floreşti.

„Până în luna septem-

brie 2020 se va prezenta 

documentaţia de licitaţie 

pentru proiectare şi execu-

ţie, adică întregul pachet 

de PUZ-uri, SF-uri, avize, 

inclusiv acorduri de me-

diu, pe un coridor deja sta-

bilit! (...) Legat de Floreşti, 

propunerea a fost ca me-

troul să pornească din zo-

na străzii Eroilor. Eu însă 

marşez pe un capăt de li-

nie mult mai spre Vest, cât 

mai aproape de nodul de 

autostradă de la Gilău. De 

asemenea, nu văd un ca-

păt de linie în zona Eroi-

lor, ci o staţie acolo, întru-

cât capătul de linie presu-

pune un depou, un parking, 

o zonă de revizie şi o zo-

nă liberă pentru o viitoare 

dezvoltare-extindere. O va-

riantă de lucru ar fi metrou 

subteran până în zona Ero-

ilor, iar de acolo, paralel 

cu DN, metrou de suprafa-

ţă până spre vestul comu-

nei, spre zona de industrie 

nepoluantă adiacentă no-

dului de autostradă”, a ară-

tat primarul Horia Şulea.

De asemenea, edilul a 

punctat nevoia de o cone-

xiune a metroului cu viito-

rul Spital Regional de Ur-

genţă (SRU). Totodată, Şu-

lea a sugerat mai multe va-

riante de trasee care să stră-

bată Floreştiul.

„Consider optim un tra-

seu subteran până în zona 

Eroilor, iar de acolo un tra-

seu suprateran spre vest, 

paralel cu DN, spre nodul 

de autostradă. Cât priveş-

te coridorul, o opţiune poa-

te fi aliniamentul DN, cu 

sistem suprateran de de-

servire a staţiilor, astfel fi-

ind rezolvată atât zona ur-

bană sud, cât şi zona ur-

bană nord a Floreştiului. O 

altă variantă de lucru ar fi 

un traseu est – SRU – Ero-

ilor direct pe zona de Sud, 

în zona blocurilor. O mare 

provocare tehnică”, a adă-

ugat Şulea.

În momentul de faţă, pe 

strada Eroilor din Floreşti au 

loc lucrări de modernizare şi 

de lărgire a părţii carosabile.

A început cumva construirea metroului din Cluj...? Lucrările ar putea 
debuta pe strada Eroilor din Florești, aflată în plină modernizare.

La sfârșitul lunii aprilie au fost 
semnate contractele pentru 
studiile de prefezabilitate și 
fezabilitate pentru realizarea 
metroului și trenului metro-
politan la Cluj-Napoca.
Noul coridor magistral de 
transport rapid (metrou) pe 
axa vest-centru-est va urmări 
să deservească două puncte 
principale de interes. În pri-
ma etapă, se ia în considera-
re centrul zonei de sud a co-
munei Florești, viitorul Spital 
Regional de Urgență, centrul 
comercial Vivo!, cartierul 
Mănăștur, centrul municipiu-
lui Cluj-Napoca și zona de 
est a orașului (respectiv zona 
Aurel Vlaicu/Pod IRA).
În a doua etapă este vizat 
centrul zonei de sud a comu-
nei Florești și comuna Gilău. 
Pe noua linie de metrou 
sunt propuse 15 stații pe o 
lungime de aproximativ 16 
kilometri, deci o interstație 
medie de 1.035 metri, potri-
vit municipalității clujene.

Pași mici spre metrou 
și tren metropolitan

COSTURI

7.4
milioane de euro este 

valoarea studiilor de 

prefezabilitate și 

fezabilitate pentru 

metrou și tren 

metropolitan
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Consilierii locali au dezbă-

tut, miercuri, mai multe 

proiecte de Hotărâre 

privind licitaţiile 

pentru terasele şi chioşcu-

rile din Piaţa Unirii şi 

de pe Bulevardul Eroilor.

Proprietarii de localuri din 

centrul Clujului solicită amâ-

narea licitaţiilor şi extinderea 

teraselor din Piaţa Unirii, ţi-

nând cont de restricţiile impu-

se pe timpul stării de alertă.

„În numele tuturor pro-

prietarilor de pe latura de 

vest a Pieţei Unirii, vă soli-

cităm să amânaţi licitaţiile, 

întrucât considerăm că mo-

dalitatea de desfăşurarea a 

acestora nu mai este de ac-

tualitate. Noi am trimis un 

memoriu, care am dori să a-

jungă pe masa tuturor con-

silierilor şi a domnului pri-

mar. V-am ruga să stabilim 

o nouă dată pentru a progra-

ma licitaţia, pentru a ne pu-

tea exprima dorinţele înain-

te”, a solicitat Radu Var-

gancsek, proprietarul unui 

restaurant din Piaţa Unirii.

De asemenea, un alt pro-

prietar a solicitat consilie-

rilor locali să permită loca-

lurilor extinderea teraselor 

pe o perioadă limitată de 

timp, fără cheltuieli supli-

mentare pentru Consiliul 

Local, pentru a putea face 

faţă situaţiei create de pan-

demia de coronavirus.

Boc: „Să facem cadrul 
legal pentru ca acest lucru 
să fi e posibil”

Primarul Emil Boc le-a răs-

puns acestora spunând că lici-

taţiile nu pot fi  amânate, întru-

cât contractele unor proprietari 

au expirat deja, însă a arătat că 

aceştia pot solicita temporar ex-

tinderea spaţiului teraselor, a-

vând în vedere situaţia extraor-

dinară în care ne afl ăm.

„Licitaţia e obligatorie de or-

ganizat pentru că, în 22 mai, a 

expirat dosarul pentru 9 ope-

ratori şi următoarele expiră în 

3 august. Noi suntem obligaţi 

să facem licitaţia confom 

PUZ-ului, care este sfânt, nu 

putem lărgi sfera de licitaţie as-

tăzi. Voi sunteţi şi rămâneţi aco-

lo, nimeni nu vă opreşte să vă 

desfăşuraţi acitivatea. Sunt foar-

te serios preocupat de partea a 

doua a solictării dumneavoas-

tră. Vă rog, pe fi ecare proprie-

tar de terasă, să adresaţi o ce-

rere la Primărie în care solici-

taţi 2, 4, 6 metri pătraţi, pen-

tru câteva mese în plus, de cât 

aveţi nevoie fi ecare, solicitaţi 

certifi cat de urbanism şi după 

ce ne consultăm cu Planwerk, 

pentru situaţia excepţională de 

anul acesta, şi cu alţi factori de 

decizie, să vedem ce putem fa-

ce. Măcar pe un anumit inter-

val de timp, ca să se poată fa-

ce şi curăţenia şi aproviziona-

rea. Hai, ca în 10 zile – 2 săp-

tămâni să facem cadrul legal 

pentru ca acest lucru să fi e po-

sibil!”, a spus edilul.

Cu cât se închiriază 
terasele?

Terasele din Piaţa Unirii (la-

tura vestică) şi Bulevardul Ero-

ilor vor fi  scoase la licitaţie 

pentru închiriere. Este vorba 

despre 12 terase şi 2 chioşcuri 

de pe latura vestică a Pieţei U-

nirii, respectiv 9 terase şi 6 

chioşcuri de pe Bulevardul Ero-

ilor, afl ate în proprietatea mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Durata de închirire a aces-

tora este de 5 ani, fără posi-

bilitate de prelungire. Terase-

le amplasate în Piaţa Unirii 

ocupă o suprafaţă de aproxi-

mativ 840 de metri pătraţi, iar 

cele de pe Bulevardul Eroilor, 

circa 377 mp. Preţul de licita-

ţie pentru terase porneşte de 

la 48 de lei/mp pe lună.

În ceea ce priveşte chioşcu-

rile, preţul de pornire pentru ce-

le două amplasate în Piaţa Uni-

rii este de 2.489 lei/lună/chioşc, 

iar pentru chioşcurile de pe Ero-

ilor, preţul este de minim 1.734 

– 1.836 lei/lună/chioşc. Chioş-

curile multifuncţionale se închi-

riază tot pentru 5 ani.

„Măriţi terasele 
ca să supravieţuim!”
Proprietarii de localuri din Piaţa Unirii cer extinderea teraselor, 
pentru a rezista financiar crizei coronavirus

Terasele din Piaţa Unirii (latura vestică) şi Bulevardul Eroilor vor fi  scoase la licitaţie pentru închiriere

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

a lansat o licitaţie pentru 

achiziţionarea unor servicii 

de consultanţă privind pro-

iectul Spitalului 

Monobloc de Copii.

Forul administrativ judeţean 

va plăti suma de 253.000 de lei 

pentru contractul de consultan-

ţă, bani din bugetul propriu. 

Ofertele se pot depune până în 

15 iunie, fi ind vorba despre o 

procedură simplifi cată de achi-

ziţie. Obiectul contractului îl re-

prezintă prestarea serviciilor de 

consultanţă şi organizare con-

curs internaţional de soluţii în 

două etape pentru Spitalul Pe-

diatric Monobloc.

„Una din priorităţile absolu-

te ale Consiliului Judeţean Cluj 

o reprezintă construirea unui 

Spital Pediatric Monobloc care 

să reunească în aceeaşi clădire 

toate secţiile Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca. Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii este un spital pa-

vilionar care îşi desfăşoară acti-

vitatea în 9 locaţii diferite, având 

în structura actuală 11 secţii, 2 

compartimente, staţia de diali-

ză, UPU, distribuite în 14 clădiri 

afl ate pe raza oraşului Cluj-Na-

poca, cu o distanţă medie de 

aproximativ 4 km între ele. Ana-

liza rezultatelor statistice privind 

activitatea medicală desfăşura-

tă de unitate evidenţiază un nu-

măr de aproximativ 70.000 de 

cazuri/an care sunt asistate în 

spital”, se arată în documenta-

ţia care însoţeşte licitaţia.

Potrivit anunţului publicat în 

Sistemul Electronic de Achiziţii 

Publice (SEAP), consultantul ca-

re va fi  selectat va trebui să pre-

gătească toate documentele pen-

tru viitorul concurs de soluţii, 

să se ocupe de lansarea concur-

sului, promovarea acestuia la ni-

vel internaţional şi de desfăşu-

rarea propriu-zisă a concursu-

lui. Prestarea serviciilor se va fa-

ce în decurs de 12 luni.

Spitalul va fi  construit 
în Becaş

Consilierii judeţeni au apro-

bat, în martie 2020, preluarea 

unui teren din administrarea U-

niversităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară (USAMV), 

pe care urmează să fi e constru-

it Spitalul Monobloc de Copii 

şi predarea, la schimb, a clădi-

rilor de pe Calea Moţilor în ca-

re îşi desfăşoară în prezent ac-

tivitatea mai multe secţii de Pe-

diatrie. Terenul are o suprafaţă 

de 16 hectare şi se afl ă în zona 

Becaş din Gheorgheni.

Preşedintele Consiliului Jude-

ţean, Alin Tişe, promite fi naliza-

rea lucrărilor la noul spital peste 

trei ani, însemnând că judeţul 

Cluj ar putea avea un Spital Mo-

nobloc de Copii în 2023. „Ştiu că 

oamenii zâmbesc, unii se gân-

desc că nu se va realiza. S-a vor-

bit că nu se poate realiza un sta-

dion şi l-am făcut, s-a vorbit că 

nu se va închide rampa (de la 

Pata Rât – n.r.) şi, iată, că s-a în-

chis. S-a vorbit că nu vom face 

Centrul de Deşeuri şi se va fi na-

liza în luna care vine. Aveţi în-

credere că îndată ce aceste pro-

ceduri administrative vor fi  rea-

lizate, ne vom grăbi să găsim şi 

fi nanţarea şi în termen de trei ani 

se va fi naliza acest spital”, decla-

ra Tişe, în luna martie.

CJ Cluj plătește consultanță 
pentru Spitalul de Copii

Diana CÎMPEAN
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Zeci de ONG-uri culturale 

vor primit fonduri 

de la bugetul local pentru 

proiecte care vor avea 

loc anul acesta.

Consilierii locali au aprobat, 

în şedinţa ordinară de miercuri, 

alocarea de fi nanţări nerambur-

sabile pentru proiectele cultu-

rale ale unor organizaţii cluje-

ne. Printre ele se numără şi Fes-

tivalul Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF), singurul 

dintre marile festivaluri organi-

zate în Cluj care rămâne în pi-

cioare în acest an. Iată câteva 

dintre cele mai consistente fi -

nanţări pentru proiectele cultu-

rale din 2020:

¤ 1.400.000 lei pentru Aso-

ciaţia Festivalul de Film Tran-

silvania, în vederea realizării 

proiectului „Festivalul Inter-

naţional de Film Transilvania 

– Ediţia 19”

¤ 1.100.000 lei pentru Aso-

ciaţia Centrul Cultural Clujean, 

în vederea realizării proiectu-

lui „Cultura Inspiră”

¤ 470.000 lei pentru Federa-

ţia Centrul de Interes, în vede-

rea realizării proiectului „Cen-

trul de Interes Nucleu al artei 

contemporane clujene”

¤ 280.000 lei pentru Asoci-

aţia „Grupul Pont/Pont Csoport/

Pont Group”, în vederea reali-

zării proiectului „Com’On 

Cluj-Napoca ’20”

¤ 220.000 lei pentru Federa-

ţia Fabrica de Pensule, în vede-

rea realizării proiectului „FDP 

– reţea de artă, formare şi ino-

vare culturală”

¤ 210.000 lei pentru Asocia-

ţia Culturală a Tinerilor, în ve-

derea realizării proiectului 

„Transylvania International Mu-

sic and Arts Festival – Timaf, 

ediţia a X-a”

¤ 140.000 lei pentru Aso-

ciaţia Daisler, în vederea 

realizării proiectului „LI-

GHTS ON – circuitul insta-

laţiilor de lumină”

¤ 120.000 lei de la bugetul 

local pe anul 2020, pentru Fun-

daţia Culturală „Intact”, în ve-

derea realizării proiectului 

„Creaţia Tânără Europeană JCE 

2020 Cluj-Napoca”

TIFF și alte zeci de proiecte 
culturale primesc finanțare
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali din 
Cluj-Napoca au adoptat, 
la şedinţa ordinară de mier-
curi, un proiect de Hotărâre 
privind Planul Integrat de 
Calitate a Aerului pentru 
aglomerarea Cluj-Napoca.

Fără intervenţii şi cu avizul 
celor trei Comisii de speciali-
tate, proiectul de Hotărâre a 
trecut în unanimitate, cu 24 
de voturi „pentru”. Vorbim des-
pre un Plan pentru perioada 
2020-2024, fi ind luate în cal-
cul doar indicatorii dioxid de 
azot, oxizi de azot (NO2/NOx), 
respectiv particule în suspen-
sie (PM10). Studiul de calita-
te a aerului a fost elaborat de 
SC USI SRL, din Cluj-Napoca.

Deputatul independent de 
Cluj Adrian Dohotaru este de 
părere că Planul pentru îmbu-
nătăţirea calităţii aerului în 
Cluj-Napoca „este praf”. Pro-
iectul de 158 de pagini, din 
iniţiativa primarului Emil Boc, 
care a lipsit de la momentul 
votului, „are câteva insufi ci-
enţe majore”, este de părere 
parlamentarul clujean.

Mai puţine spaţii verzi 
în Cluj-Napoca?

„Pe scurt, Planul minte că 
avem 25 de metri pătraţi de spa-
ţiu verde pe cap de locuitor, că 
lărgirea arterelor pentru trafi c 
auto duce la aer mai bun, min-
te că deşeurile nu poluează de-
loc, iar sumele bugetate pentru 
piste de biciclete sunt insufi ci-
ente raportat la alte cheltuieli 
de reamenajare a unor străzi”, 
se arată într-un mesaj postat de 
Adrian Dohotaru, pe Facebook.

Calitatea aerului se va înră-
utăţi, ca în ultimul deceniu, ni-
cidecum nu se va îmbunătăţi, 
mai spune Dohotaru, care amin-
teşte că suprafaţa diminuată de 
spaţii verzi în ultimul deceniu 
este de peste 100 hectare. În 
acelaşi timp, Planul arată că 
numărul de metri pătraţi pe cap 
de locuitor a rămas constant la 
25 de metri pătraţi.

„Cum s-a diminuat suprafa-
ţa de la 920 de hectare în 2010 
la 814 în 2018 suprafaţa pe cap 
de locuitor, oricum undeva în 
mod real sub 10 metri pătraţi, 
a scăzut... Mai mult, suprafeţe 
de spaţii verzi din Plan includ 
zone deja înverzite, ca Păduri-
le Hoia şi Făget, unde sunt pro-
puse păduri-parc”, avertizează 
Dohotaru, în antiteză cu edilul.

„Nu doar acum, că spune 
ministrul, ci demult am pus la 
punct un Plan care să vizeze pe 
termen scurt, mediu şi lung creş-
terea calităţii vieţii, diminuarea 
poluării şi respectul faţă de me-
diul în Cluj-Napoca. Nu de ieri, 
de azi, avem demarat proiectul 
celor 100 de hectare de noi par-
curi în Cluj, care are tocmai 
acest scop. De asemenea, am 
demarat proiectul ca până în 
2026 să avem întreg transpor-
tul public în oraş nepoluant, 
electric. (...) De asemenea, pâ-
nă în 2030 ne propunem să plan-
tăm încă 100.000 de arbori de 
tot felul în Cluj-Napoca”, a trans-
mis Emil Boc, în ianuarie 2020, 
ministrul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Costel Alexe.

Pietonalizarea zonei 
centrale, „pistol cu apă”?

Adrian Dohotaru susţine că 
trebuie instalate mai multe sta-
ţii de monitorizare a calităţii 
aerului, în fi ecare cartier şi mai 

ales în zona Pata Rât. „În lip-
sa staţiilor, sunt eronate studi-
ile din Plan care arată că polu-
area venită din tratarea deşeu-
rilor este de 0%!”, afi rmă el, 
despre Planul care arată că as-
faltarea drumurilor este respon-
sabilă de aproape o treime din 
emisiile de PM10 în 2017. De 
asemenea, Planul mai prevede 
fl uidizarea trafi cului, noi arte-
re, centuri, inele, lărgiri de ar-
tere existente – adică mai mult 
fl ux orar de trafi c motorizat.

„În condiţiile acestea, este 
eronat a bugeta cu sume aşa 
mari amenajarea unor străzi, 
care presupun şi asfaltări, pen-
tru a creşte calitatea aerului. În 
schimb, sumele pentru crearea 
unei infrastructuri pentru piste 
de biciclete la nivelul oraşului 
şi mai larg, la nivel metropoli-
tan (de pildă, pe malul Some-
şului) sunt mult prea mici. Nu 
mă opun pietonalizării şi trans-
formării în spaţii publice vii a 
acestor zone centrale, dar con-
tribuţia lor, în ansamblul zonei 
metropolitane, la creşterea cali-
tăţii aerului e minoră în raport 
cu creşterea mobilităţii nemo-
torizate prin crearea unei reţe-
le cicliste şi a unor coridoare pi-
etonale care străbat oraşul”, es-
te de părere Adrian Dohotaru.

Foto: Suprafața diminuată de spații 
verzi în Cluj-Napoca în ultimul 

deceniu este de peste 100 hectare

Se va înrăutăţi calitatea 
aerului în Cluj-Napoca?
Consiliul Local a adoptat Planul de îmbunătăţire 
a calităţii aerului pentru 2020-2024

a. Crearea unor asociaţii ale pădurilor din preajma Clujului, 
cu autorităţi locale, judeţene, Direcţia Silvică, proprietari pri-
vaţi și societatea civilă prin care pădurile sunt mai bine admi-
nistrate – exploatările trebuie încheiate prin planuri de ame-
najament care reduc considerabil tăierile.
b. Campania SOS de a crea cel mai mare parc al Clujului, 
Parcul Est, propune și realizarea unui concurs de proiecte. 
Primăria a anunţat concursul pentru primăvară, care s-a 
amânat pe o perioadă care nu a fost încă defi nită. „Cu astfel 
de întârzieri recurente, deadline-urile Primăriei pentru mai 
multe parcuri în 2024 nu sunt fezabile”, spune Dohotaru.
c. Planul face referire la o altă propunere SOS de amenajare 
a Canalului Morii, tronsonul Rozelor. Totuși, Primăria nu a 
preluat în gestiune Canalul Morii de la Apele Române, deși 
există disponibilitate din partea Apelor Române pentru a ce-
da canalul. „Accentuez necesitatea unui Master Plan pentru 
canal realizat printr-un Master Proces (Consiliul Apei, 
Bugetare participativă, candidatură posibilă la Capitala Verde 
Europeană etc.)”, mai spune deputatul.

Ce propuneri sunt pentru 
îmbunătățirea calității aerului?
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Camera Deputaţilor a 

adoptat, ca for decizional, 

miercuri, proiectul care 

prevede predarea educaţi-

ei sexuale în şcoli.

Educaţia sexuală va pu-

tea fi predată copiilor în şco-

li doar dacă părintele sau 

tutorele îşi dă acordul scris 

pentru acest lucru. De ase-

menea, actul normativ 

schimbă expresia de „edu-

caţie sexuală” în „educaţie 

sanitară”. În favoarea pro-

iectului au votat 269 de de-

putaţi, trei s-au împotrivit 

iar alţi 35 s-au abţinut.

USR s-a opus variantei de 

lege introduse de PSD şi PNL. 

Deputatul USR Cristina Iuriş-

niţi, iniţiatoarea legii care es-

te în vigoare privind educa-

ţia sexuală, a declarat, după 

vot, că modifi carea adaugă 

încă un nivel de birocraţie 

unui opţional care oricum 

avea loc de puţine ori în şco-

li. De asemenea, preşedinte-

le USR, Dan Barna, le-a cerut 

parlamentarilor PSD şi PNL 

să nu blocheze predarea edu-

caţiei sexuale în şcoli.

Amendamentul privind 
acordul părinţilor, 
propus de PNL şi PSD

Deputaţii social-democraţi 

şi cei liberali au introdus ur-

mătorul amendament în Le-

gea 272/2004 privind protec-

ţia şi promovarea drepturilor 

copilului: „derularea sistema-

tică în unităţile şcolare, cu 

acordul scris al părinţilor sau 

al reprezentanţilor legali ai 

copiilor, de programe de edu-

caţie pentru viaţă, inclusiv e-

ducaţie sanitară, în vederea 

prevenirii contractării bolilor 

cu transmitere sexuală şi a 

gravidităţii minorelor”.

Autorii amedamentului 

sunt liberalii Robert Sighiar-

tău, Florica Cherecheş şi so-

cial-democraţii Elena Hărătău, 

Adrian Solomon,Nicuşor Ha-

lici şi Titus Corlăţean.

Legea va merge la preşe-

dintele României, Klaus Ioha-

nnis, pentru promulgare.

Educaţia sexuală, predată în şcoli sub o altă denumire şi doar cu acordul părinţilor

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Şcolile din ţară s-au redes-

chis, marţi, pentru elevii 

din anii terminali, însă 

cu aplicarea unor măsuri 

stricte de distanţare socială 

şi număr limitat 

de elevi în sălile de clasă.

La Liceul de Informatică 

„Tiberiu Popoviciu” din 

Cluj-Napoca, elevii din cla-

sele a VIII-a şi a XII-a tre-

buie să respecte o serie de 

reguli privind distanţarea fi-

zică, încă de la intrarea în 

curtea şcolii. Conducerea in-

stituţiei a organizat culoare 

marcate grafic pentru păs-

trarea distanţei de minimum 

doi metri între elevi, acce-

sul în curte fiind permis în 

tranşe de câte 10 elevi, pe 

fluxuri decalate de acces în 

incinta instituţiei. La intra-

rea în şcoală, elevii îşi dez-

infectează mâinile şi încăl-

ţămintea, fiind apoi orien-

taţi spre triajul epidemiolo-

gic prin termoscanare, efec-

tuat de către medicii şcolari.

„Pentru a evita afluxul de 

elevi care să intre cu toţii 

deodată în incinta instituţi-

ei noastre, am gândit fluxuri 

la intervale de câte zece mi-

nute. Elevii intră în grup de 

câte 10 pe circuitele exter-

ne marcate vizual pe sen-

suri de mers. În momentul 

în care cu toţii sunt aşezaţi 

pe circuitul extern, intră în 

instituţie şi sunt triaţi epi-

demiologic. Apoi, alături de 

profesorul însoţitor cu care 

urmează să susţină orele de 

pregătire urmează traseul 

înspre sălile de clasă în ca-

re elevii claselor a XII-a vor 

desfăşura trei ore de pregă-

tiri la disciplinele de exa-

men. În incinta instituţiei, 

am organizat, conform nor-

melor în vigoare, triajul epi-

demiologic, constând în ter-

moscanarea gestionată de 

către medicii şcolari din ca-

drul DSP Cluj. De aseme-

nea, la intrare toţi elevii îşi 

dezinfectează mânile şi în-

călţămintea. Am prevăzut 

covoraşe îmbibate cu sub-

stanţe dezinfectante în ve-

derea asigurării şi menţine-

rii unei igiene interne opti-

me. La intrarea în sălile de 

clasă sunt amplasate dispo-

zitive şi dispensere cu dez-

infectanţi”, a declarat Ama-

lia Gurzău, directorul Lice-

ului de Informatică „Tibe-

riu Popoviciu” Cluj-Napoca, 

pentru Monitorul de Cluj.

Distanţarea socială şi 
purtarea măştii, obligatorii

Odată ajunşi în clase, ele-

vii sunt aşezaţi în bănci cu 

respectarea distanţei minime 

de doi metri. Totodată, elevii 

sunt obligaţi să poarte mască 

pe toată durata orelor de curs 

şi să păstreze distanţa fi zică 

prevăzută de lege.

„Pe durata participării la 

cursuri, elevii poartă mască, 

respectă locul din bancă alo-

cat, conform numărului cu-

rent din tabelul centralizator 

afi şat prin oglinda sălii şi ma-

nifestă un comportament res-

ponsabil, cu privire la tot ce-

ea ce înseamnă exersarea con-

duitei pentru examenele rea-

le care îi aşteaptă”, a adăugat 

directorul instituţiei.

La nivelul Liceului de In-

formatică „Tiberiu Popovi-

ciu” din Cluj-Napoca sesiu-

nile de pregătire şi consilie-

re a elevilor pentru exame-

nele naţionale au fost orga-

nizate în două schimburi, 

conform unui orar special, 

toate spaţiile de învăţământ 

fi ind igienizate, dezinfecta-

te şi aerisite între schimburi.

„Având în vedere numă-

rul mare de elevi pe care u-

nitatea noastră de învăţă-

mânt îl gestionează – vor-

bim de 126 de elevi de cla-

sa a VIII-a şi 89 de elevi de 

clasa a XII-a – am gândit un 

orar special, pe zile şi în do-

uă schimburi, de dimineaţa 

şi de după-masa, astfel în-

cât să putem aplica toate 

normele metodologice, pri-

vind igiena, siguranţa şi se-

curitatea elevilor derivate 

din legislaţia şcolară în vi-

goare. (...) Am distribuit sar-

cini precise întregului perso-

nal nedidactic care efectuea-

ză igienizarea şi dezinfecta-

rea spaţiilor de învăţământ, 

astfel încât, la intervale ora-

re regulate, cel puţin de do-

uă ori pe durata unei serii 

de elevi să se realizeze cu-

răţenia, atât pe circuitele in-

terne, cât şi externe”, a adă-

ugat Amalia Gurzău.

Zeci de elevi prezenți 
la pregătiri în prima zi

Elevii de la Liceul de In-

formatică „Tiberiu Popoviciu” 

Cluj-Napoca au fost nerăbdă-

tori să revină la şcoală, parti-

cipând în număr mare la pre-

gătiri, încă din prima zi de re-

luare a cursurilor.

„Elevii noştri şi-au dorit să 

participe la aceste pregătiri or-

ganizate în şcoală, iar marţi, în 

prima zi, au fost prezenţi 80 

de elevi din totalul celor 91 de 

elevi de clasa a VIII-a care au 

optat să vină la aceste pregă-

tiri. Dorinţa lor de a reveni în 

bănci este mare, aşadar, impli-

cit, şi responsabilitatea noastră 

este direct proporţională cu ne-

voia lor, pentru a le putea ga-

ranta o igienă optimă în şcoa-

lă şi un mediu de învăţare si-

gur”, a mai spus directorul in-

stituţiei, Amalia Gurzău.

Revenirea în unităţile de în-

văţământ este opţională pentru 

toţi elevii din clasele a VIII-a, a 

XII-a, a XIII-a, anii terminali din 

şcoala profesională şi şcoala 

postliceală. Din data de 2 iu-

nie, pentru o perioadă de do-

uă săptămâni, elevii ai căror 

părinţi îşi dau acordul vor face 

doar activităţi educaţionale de 

pregătire şi consiliere pentru 

examenele naţionale, potrivit le-

gislaţiei şcolare în vigoare.

Deşi a fost eliminată limita 

de 10 persoane în clasă în ace-

laşi timp, atât profesorii, cât 

şi elevii trebuie să menţină o 

distanţă minimă de 2 metri în-

tre oricare două persoane apro-

piate, astfel încât să existe o 

suprafaţă minimă de 4 mp pen-

tru fi ecare persoană.

Cum a decurs prima zi de pregătire 
pentru BAC şi Evaluarea Naţională?
Elevilor de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca le-a fost dor de şcoală

La Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a 
trebuie să respecte o serie de reguli privind starea de sănătate
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JOI, 4 IUNIE
Localitatea: Cluj-Napoca

1. Emil Isac între str. Virgil Fulicea si str. Str. C-tin Daicoviciu; str. Alexandru Ciurea; 
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

:
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-14:00;

:
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

:
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-14:00;

VINERI, 5 IUNIE
Localitatea: Cluj-Napoca

1. Str. Valea Seac
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-12:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

1. Str. Jozsef Attila; str. Crângului;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Localitatea: Feleacu

1. Str. Televiziunii;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 10:00-16:00;

MIERCURI, 10 IUNIE
Localitatea:

1. Str. -230;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 14:00-18:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale
ori de cate 

ori este posibil, la posturile locale radio-
www.casomes.ro i pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de 

e programate

Guvernul german a decis 

miercuri să ridice de la 15 

iunie atenţionările privind 

deplasările în scop turistic 

în Europa decretate în mar-

tie din cauza pandemiei de 

COVID-19, a anunţat minis-

trul de externe, Heiko 

Mass, relatează AFP şi DPA.

„Consiliul de Miniştri a de-

cis să nu prelungească avertis-

mentele asupra călătoriilor” cu 

destinaţia UE şi ţările asociate, 

pentru „a le înlocui cu reco-

mandări” către turişti de la ţa-

ră la ţară, a declarat şeful di-

plomaţiei germane într-o con-

ferinţă de presă la Berlin.

Acest lucru nu înseamnă 

totuşi că deplasările vor fi  po-

sibile de la 15 iunie în toate 

ţările vizate: Norvegia intenţi-

onează să-şi prelungească re-

stricţiile dincolo de această da-

tă, iar Spania să pregăteşte să 

primească din nou turişti stră-

ini de la sfârşitul lunii iunie, a 

subliniat ministrul.

Recomandările pentru a-

ceste ţări vor fi  astfel publi-

cate odată ce aceste restric-

ţii vor fi  ridicate.

„Avertismentele de călătorie 

nu sunt acelaşi lucru ca şi in-

terdicţiile de călătorie, iar reco-

mandările privind călătoriile nu 

sunt invitaţii la călătorie”, a pre-

cizat ministrul social-democrat, 

cerându-le turiştilor germani, 

extrem de ataşaţi de vacanţe es-

tivale în străinătate, să se gân-

dească bine la decizia lor îna-

inte de a-şi face bagajele.

„Trebuie să se evite ca relu-

area turismului să ducă la un al 

doilea val de infectări” cu noul 

coronavirus, a subliniat el. De 

altfel, documentul aprobat mier-

curi de guvernul german speci-

fi că posibilitatea reintroducerii 

unor alerte de călătorie în func-

ţie de evoluţia infectărilor cu no-

ul coronavirus în ţările vizate.

Pragul superior stabilit de 

Germania pentru zonele de risc 

este de 50 de noi cazuri de co-

ronavirus confi rmate la 100.000 

de locuitori într-un interval de 

şapte zile. Dacă Berlinul esti-

mează că alte ţări nu iau sufi -

ciente măsuri antiepidemice, 

atunci Germania poate reintro-

duce „măsuri de protecţie”, a 

precizat Maas.

Prima economie din Euro-

pa a introdus aceste „atenţi-

onări” pentru deplasările în 

străinătate, rezervate în ge-

neral pentru destinaţii ca ţă-

ri în război sau instabile po-

litic, la mijlocul lunii martie, 

cu scopul de a încetini răs-

pândirea noului coronavirus.

Deplasările erau oricum 

extrem de complicate din ca-

uza cvasi-paraliziei fl otei ae-

riene mondiale, a înăspririi 

controalelor la frontieră şi a 

obligaţiei pentru turişti de a 

sta două săptămâni în caran-

tină la sosire.

O astfel de măsură este to-

tuşi în continuare în vigoare în 

Marea Britanie, a subliniat Maas, 

astfel că guvernul va recoman-

da să nu se facă încă deplasări 

în această ţară.

În timpul primului val de 

pandemie, guvernul a repa-

triat circa 240.000 de turişti 

blocaţi în locurile lor de va-

canţă din întreaga lume, o 

operaţiune costisitoare pe ca-

re care guvernul nu îşi doreş-

te să o reia în această vară, 

a mai declarat Maas.

Germania va ridica 
restricţiile asupra 
deplasărilor turistice
De la 15 iunie vor fi ridicate atenţionările 
privind deplasările în scop turistic în Europa

Majoritatea americanilor 

sunt solidari cu protestele 

care au loc la nivel naţio-

nal în SUA în legătură cu 

moartea în arestul poliţiei 

a unui bărbat de culoare 

neînarmat şi dezaprobă 

reacţia preşedintelui 

Donald Trump la tulbu-

rări, relevă un sondaj 

de opinie Reuters/Ipsos 

făcut public marţi.

Demonstraţiile, dintre ca-

re unele au devenit violente, 

au început săptămâna trecu-

tă după ce un poliţist din 

Minneapolis a fost fi lmat a-

păsându-l cu genunchiul pe 

gât pe George Floyd timp de 

aproape nouă minute, chiar 

şi după ce victima a părut să 

îşi piardă cunoştinţa. Poliţis-

tul a fost inculpat pentru omor.

Conform sondajului efec-

tuat luni şi marţi, 64% din-

tre americani adulţi "sunt 

solidari cu persoanele care 

protestează acum", în timp 

ce 27% şi-au exprimat dez-

aprobarea şi 9% s-au decla-

rat indecişi.

Sondajul relevă riscurile 

politice pentru Trump, care a 

adoptat o poziţie dură faţă de 

proteste şi a ameninţat să des-

făşoare armata pentru a com-

bate violenţele. Liderul repu-

blican de la Casa Albă se va 

confrunta cu democratul Joe 

Biden în alegerile prezidenţi-

ale din noiembrie.

Peste 55% dintre americani 

au spus că dezaprobă modul în 

care Trump gestionează protes-

tele. Numai o treime aprobă ac-

ţiunile sale în contextul manifes-

taţiilor, un procent sub nivelul 

de aprobare, de 39%, a activită-

ţii sale generale ca preşedinte.

Un alt sondaj Reuters/Ip-

sos arată că avansul lui Biden 

în faţa lui Trump în rândul 

votanţilor înregistraţi a cres-

cut la 10 puncte procentuale, 

cea mai mare diferenţă de 

când fostul vicepreşedinte a 

devenit în aprilie probabilul 

candidat al Partidului Demo-

crat la Casa Albă.

Astfel, 47% dintre votan-

ţii înregistraţi spun că in-

tenţionează să voteze cu Bi-

den la scrutinul de la 3 no-

iembrie, comparativ cu 37% 

pentru Trump.

De două ori mai mulţi vo-

tanţi independenţi au spus că 

dezaprobă reacţia lui Trump 

la proteste. Chiar şi printre re-

publicani, numai 67% au afi r-

mat că aprobă felul în care el 

a răspuns la situaţia actuală, 

un procent semnifi cativ mai 

mic decât nivelul de 82% ca-

re apreciază activitatea sa în 

general la Casa Albă.

Sondajul Reuters/Ipsos pri-

vind protestele a fost realizat on-

line, în engleză, în întreaga ţară 

şi a adunat răspunsuri de la 1.004 

americani adulţi. Marja de eroa-

re a sondajului este de plus/mi-

nus 4 puncte procentuale.

Realizat tot luni şi marţi, 

sondajul privind activitatea 

generală a lui Trump şi ale-

gerile din noiembrie a adu-

nat răspunsuri de la 1.113 

americani adulţi şi are o mar-

jă de eroare de plus/minus 

3 puncte procentuale.

Americanii sunt solidari cu protestele, 
dezaprobând reacția lui Donald Trump

Manifestaţiile antirasiste din 

SUA sunt un prilej de critică 

din partea maşinăriei de 

propagandă a Chinei, care 

susţine că Washingtonul dă 

dovadă de ipocrizie pentru 

că sprijină protestele din 

Hong Kong, dar ameninţă să 

le reprime pe cele interne, 

relatează DPA.

Ameninţările preşedintelui 

Donald Trump de a desfăşura 

armata pentru a potoli protes-

tele declanşate de moartea lui 

George Floyd reprezintă "cel 

mai extrem răspuns la tulbu-

rări dintre toate guvernele din 

lume", a scris miercuri tabloi-

dul Global Times controlat de 

statul chinez.

Comentariul vine cu o zi 

înainte de marcarea a 31 de ani 

de la reprimarea violentă de că-

tre China a protestatarilor pro-

democraţie din Piaţa Tianan-

men, remarcă dpa.

În ultima săptămână, ofi ci-

ali şi media de stat din China 

s-au întrecut în comparaţii în-

tre tulburările din SUA şi de-

monstraţiile masive de anul tre-

cut din Hong Kong.

„De ce au SUA atât de multe 

probleme cu modul reţinut şi ci-

vilizat de aplicare a legii de către 

poliţia din Hong Kong, dar nu au 

nicio problemă cu ameninţările de 

a trage asupra protestarilor interni 

şi de a mobiliza Garda Naţională 

împotriva lor?”, s-a întrebat luni 

purtătorul de cuvânt al Ministeru-

lui de Externe chinez, Zhao Liji-

an. „Acest dublu standard în com-

portament este atât de tipic pen-

tru SUA”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Trump a 

ameninţat să anuleze statutul 

comercial special al Hong 

Kong-ului cu SUA din cauza u-

nei legi privind securitatea na-

ţională susţinută de Beijing. În 

noiembrie, el a promulgat un 

proiect de lege de sprijinire a 

protestatarilor din Hong Kong.

Presa oficială din China atacă 
administraţia americană
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Marea Britanie nu va 

abandona populaţia din 

Hong Kong dacă Beijingul 

va impune în această 

regiune noua lege a secu-

rităţii naţionale, ce con-

travine obligaţiilor inter-

naţionale ale Beijingului 

ce decurg din acordul din 

1984, a declarat miercuri 

premierul Boris Johnson, 

citat de Reuters.

„Hong Kong are succes 

pentru că oamenii săi sunt 

liberi", scrie Johnson într-un 

editorial în The Times. "Da-

că China continuă, aceasta 

ar fi în conflict direct cu 

obligaţiile ce-i revin din de-

claraţia comună, un tratat 

juridic constrângător înre-

gistrat la Naţiunile Unite”, 

afirmă premierul britanic.

Parlamentul chinez a 

aprobat săptămâna trecută 

o decizie privind crearea de 

legi pentru Hong Kong pen-

tru a stopa rebeliunea, se-

cesiunea, terorismul şi in-

terferenţele străine. În vir-

tutea deciziei Beijingului, 

agenţi de securitate şi de 

informaţii subordonaţi pu-

terii centrale chineze vor 

putea fi desfăşuraţi pentru 

prima dată în Hong Kong.

„Mulţi oameni din Hong 

Kong se tem că modul lor 

de viaţă, pe care China 

s-a angajat să-l respecte, 

este ameninţat”, a decla-

rat Johnson.

„Dacă China va continua 

să le justifice temerile, 

atunci Marea Britanie nu 

va putea să ridice din umeri 

cu conştiinţa împăcată şi 

să se distanţeze; în loc de 

aceasta, ne vom respecta 

obligaţiile şi vom propune 

o alternativă”, a spus şeful 

guvernului britanic.

Jonhnson a reiterat anga-

jamentul Regatului Unit de a 

le oferi posesorilor de paşa-

poarte britanice rezidenţi în 

Hong Kong (British National 

Overseas/BNO) o cale de a 

dobândi cetăţenia britanică, 

permiţându-le să se instaleze 

pe teritoriul Marii Britanii.

Există aproximativ 350.000 

de deţinători de paşapoarte 

BNO în Hong Kong şi alţi 2,5 

milioane sunt eligibili pen-

tru ele, a spus Johnson.

Potrivit ziarului, Consiliul 

de Securitate Naţională al Ma-

rii Britanii a convenit marţi 

să "reechilibreze" relaţia Ma-

rii Britanii cu China.

Londra a avertizat marţi 

Beijingul să facă un pas î-

napoi în privinţa legii pri-

vind securitatea naţională 

în Hong Kong, afirmând că 

riscă să distrugă una dintre 

„bijuteriile economice din 

Asia”, ruinând în acelaşi 

timp reputaţia Chinei.

Premierul britanic: 
„Nu-i vom abandona pe 
locuitorii din Hong Kong!”

Kovesi: „Apărarea statului 
de drept este esențială”
Procurorul-șef european vrea să-i tragă la răspundere 
pe cei care abuzează de încredere

Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (OMS) a con-

statat miercuri un 

"lent declin" al cazuri-

lor de contaminare cu 

noul tip de coronavirus 

în Rusia, cu câteva 

săptămâni înainte de 

un scrutin asupra 

reformei constituţiona-

le dorite de preşedinte-

le rus Vladimir Putin, 

informează AFP.

„Vedem un real declin, 

chiar dacă lent, al indice-

lui de contaminare în Ru-

sia, în special la Moscova”, 

a declarat Melita Vujnovic, 

reprezentanta OMS în Ru-

sia, în timpul unei confe-

rinţe de presă online.

Propagarea epidemiei 

s-a stabilizat în Rusia de 

circa 15 zile, potrivit au-

torităţilor, chiar dacă ţa-

ra, care a început la 12 

mai o prudentă relaxare a 

restricţiilor în funcţie de 

regiuni, înregistrează încă 

între 8.000 şi 9.000 de noi 

cazuri de contaminare în 

fiecare zi.

Astfel, Rusia a înregistrat 

oficial miercuri 8.536 de noi 

cazuri de contaminare şi 178 

de decese în ultimele 24 de 

ore, în timp ce 8.972 de per-

soane s-au vindecat.

În total, în această ţară 

au fost înregistrate oficial 

până acum 432.277 de ca-

zuri de contaminare, din-

tre care 5.125 de decese, 

şi circa 196.000 de persoa-

ne s-au vindecat.

Luni, preşedintele rus 

Vladimir Putin a estimat că 

ţara poate reveni la „o via-

ţă normală” şi a fixat pen-

tru 1 iulie scrutinul asupra 

adoptării amendamentelor 

la Constituţie, în special a-

supra celui menit să-i per-

mită să se menţină la pu-

tere până în 2036. Prevăzut 

pentru sfârşitul lui aprilie, 

acest referendum a fost amâ-

nat din cauza epidemiei de 

COVID-19.

Estimând „vârful” pande-

mic „depăşit în Rusia”, Putin 

a ordonat de asemenea orga-

nizarea pe 24 iunie a unei ma-

ri parade militare pentru mar-

carea a 75 de ani de la victo-

ria din 1945 asupra Germani-

ei naziste, paradă prevăzută 

în mod tradiţional pentru 9 

mai, dar amânată de aseme-

nea din cauza pandemiei.

OMS constată un 
„lent declin” al cazurilor 
de coronavirus în Rusia

Statul de drept este una 

dintre valorile fundamen-

tale ale Uniunii Europene, 

prin urmare apărarea sa 

şi tragerea la răspunde 

a celor care comit abuz 

de încredere sunt esenţia-

le în menţinerea legitimi-

tăţii UE, în special într-un 

moment de criză de încre-

dere, atrage atenţia procu-

rorul-şef european, Laura 

Codruţa Kovesi, într-un 

articol din raportul anual 

al GRECO, organismul 

anticorupţie al Consiliului 

Europei (CoE), 

publicat miercuri.

„Crearea Biroului Procu-

rorului Public European 

(EPPO – n.r.), care sperăm 

să devină operaţional la sfâr-

şitul lui 2020, este un pas 

important în această direc-

ţie, având potenţialul de a 

schimba complet paradigma 

în domeniul justiţiei pena-

le”, scrie Kovesi.

Ea îşi exprimă dorinţa ca 

EPPO să fie o instituţie „fle-

xibilă şi orientată spre re-

zultate”, cu proceduri efici-

ente însoţite de o respecta-

re strictă a „garanţiilor fun-

damentale ale persoanelor 

care sunt investigate”.

„Pentru a-şi îndeplini pe 

deplin misiunea, EPPO va tre-

bui să fi e total independent, 

să acţioneze doar în interese-

le UE, fără a primi comenzi 

de la autorităţile europene sau 

naţionale”, adaugă procuro-

rul-şef european.

Kovesi mai spune că expe-

rienţa de procuror-şef al Di-

recţiei Naţionale Anticorupţie 

(DNA) din România o face 

conştientă de provocările cu 

care se confruntă noul par-

chet european.

O provocare, potrivit ei, es-

te „navigarea prin particula-

rităţile a 22 de sisteme juridi-

ce, care prevăd diferite garan-

ţii pentru suspecţi şi reguli 

procedurale privind admisibi-

litatea probelor”.

„Cooperarea între Biroul 

Procurorului Public European 

şi statele membre non-parti-

cipante, precum şi ţările ter-

ţe, va reprezenta o altă pro-

vocare”, completează Kovesi.

„O altă provocare semni-

fi cativă, mai urgentă, va fi  

garantarea că EPPO are su-

fi ciente resurse pentru a-şi 

îndeplini rolul. Dacă vrem 

ca Biroul Procurorului Pu-

blic European să poată in-

vestiga cu succes infracţiu-

nile tot mai sofi sticate şi să 

aducă valoare adăugată la 

cadrul de lucru existent, tre-

buie să aibă sufi cienţi pro-

curori delegaţi, analişti, an-

chetatori fi nanciari şi anga-

jaţi auxiliari europeni pen-

tru a procesa şi analiza toa-

te informaţiile care vor ve-

ni, pentru a investiga fl uxu-

rile de bani complexe şi vo-

lumele uriaşe de date şi pen-

tru a folosi tehnici investi-

gative sub acoperire”, mai 

precizează ea.

Dacă nu se vor găsi solu-

ţii corespunzătoare la aceste 

provocări, atrage atenţia Ko-

vesi, atunci există riscul ca 

EPPO „să devină o instituţie 

în mare parte formală, ceea 

ce ar reprezenta o dezamăgi-

re gravă a aşteptărilor care au 

dus la crearea sa”.

Ea se declară totuşi opti-

mistă, pentru că discuţiile avu-

te cu Comisia Europeană, Par-

lamentul European şi Consi-

liul European, precum şi cu 

reprezentanţii statelor mem-

bre participante dau speran-

ţe că „vom găsi sufi cient spri-

jin pentru a crea acel EPPO 

care să schimbe radical lupta 

împotriva fraudelor”.

Kövesi a renunțat la cariera promițătoare de baschetbalistă pentru a urma calea cea dreaptă

LAURA CODRUȚA KÖVESI | procuror-șef european

 „O altă provocare semnifi cativă, 
mai urgentă, va fi  garantarea că 
EPPO are sufi ciente resurse pentru 
a-şi îndeplini rolul. Dacă vrem ca 
Biroul Procurorului Public European 
să poată investiga cu succes 
infracţiunile tot mai sofi sticate 
şi să aducă valoare adăugată la 

cadrul de lucru existent, trebuie 
să aibă sufi cienţi procurori delegaţi, 
analişti, anchetatori fi nanciari şi 
angajaţi auxiliari europeni pentru a 
procesa şi analiza toate informaţiile 
care vor veni, pentru a investiga 
fl uxurile de bani complexe 
şi volumele uriaşe de date.“
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PVÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-

maţii suplimentare și alte de-
talii sunaţi la tel. 
0763-769120.

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

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

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

TERENURI

Compania de Apă Someș 
S.A. intenționează să 

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

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

ul www.casomes.ro - 
secțiunea Informații curente/

Noutati, două Anunțuri de 
publicitate și Caietele de 

sarcini aferente. Pentru cei 
interesați, acestea pot fi  

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

unde sunt precizate toate 
condițiile și cerințele pentru 

participare.

¤ Vând teren în suprafața de 
10000 mp, front 140 m la 
șoseaua E60, la intrarea în Turda 
(Dăbăgău) dinspre Cluj, vis-à-vis 
de Termoport și Pensiunea Sf. Sa-
va, acte în regulă, carte funciară, 
curent electric, teren plan, poziție 
și amplasament foarte bun, pen-
tru construcții de anvergură, preț 
5 euro/mp, negociabil. Inf. la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ 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 su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
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—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimenta-
re 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 
copii, căutăm o garsonieră de 
închiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. 
Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

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

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

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 

postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

Angajăm șef șantier 
lucrări extindere și 

reabilitare apă canal si 2 
mecanici excavator/

buldoexcavator, orașul 
Turda.

CV: adrianb@mtstroy.
eu Telefon: 

0747979875.
(3.10)

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în 
zilele libere), experienţă în 
domeniu. Cer și ofer seriozi-
tate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții, calitate și 
eficiență. Plata în rate. 
Informații suplimentare la tel. 
0722-325365. (1.7)

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

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (3.7)

¤ EXECUTĂM la comandă uși 
și ferestre din lemn stratificat.

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (4.25)

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

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

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, 

autorizat Porta Doors. Infor-
maţii la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
model GINA METALICA Ora-
dea, puțin folosit, culare ma-
ro, în stare foarte bună, preț 
220 RON. Aștept telefoane la 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (7.7)

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

MOBILIER

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

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

asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0744-702473, 
după ora 12.

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

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la 
prețul de 30 RON/kg și nucă 
în coajă, preț 10 RON/kg, 
producție 2019, proaspătă, 
produs bio din zonă nepolua-
tă. Informații suplimnetare la 
tel. 0748-220979. (6.7)

¤ Vând pătuț cu sertare pen-
tru copii, din lemn. Informații 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbați, scurte și lun-
gi (neagră, nr. 52). Informații 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0745-
300323, 0264-424005. (6.7)

¤ Vând haine din piele lungi 
nr. 52, pentru bărbați și dame 
și mărimea 54, nouă, pentru 
bârbați. Pentru informații su-
plimentare sunați la telefon 
0264-424005 sau 0745-
300323. (6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
brațe, 3 brațe și un braț, cu 
becuri, stare bună, se vând 
în bloc, preț negociabil. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (5.7)

¤ Vând flex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preț 180 RON. tPentru 
informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefonul 0745-
569336. (6.7)

¤ Vând cizme bărbați nr. 41-
42, cu carâmb înalat, șanuri 
(militare din box). Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

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

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

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.

CONVOCATOR

Pe data de 03.07.2020, ora 10.00, se convoacă A.G.A. 
pentru ASOC. PT. FEMEI GINIA la adresa: Cluj-Napoca, 
str. General Moșoiu nr. 6, jud. Cluj
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj organizează CONCURS, în data de 
29.06.2020 ora 9.00 (proba scrisă) pentru ocuparea 
posturilor vacante de infi rmier şi ora 11.30 (proba scrisă) 
pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de 
noapte, iar în data de 03.07.2020 (proba interviu), pentru 
următoarele posturi vacante:

- 4 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Centrul de Abilitare și Reabilitare Jucu 
(probă scrisă și probă interviu)

- 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Gherla 
(probă scrisă și probă interviu)

- 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul de Servicii pentru Recuperarea 
Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu Nr.9 
”Ţăndărică” Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

- 2 posturi, SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE (G), cod COR 
532907, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de primire 
a copilului în regim de urgenţă ”Gavroche” Cluj-Napoca 
(probă scrisă și probă interviu)

- 1 post, SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE (G), cod COR 
532907, pe perioadă nedeterminată, la Complexul Comunitar 
de Servicii pentru Copilul cu Handicap – Case de tip Familial 
Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. 
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 
interior 433.

AVIZ DE MEDIU

Aceasta informare este efectuata de COMUNA CIUCEA, 
strada Principala, nr. 9, tel: 0264 259 001 ce intentioneaza 
sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI, 
aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul: “REFACERE POD 
PESTE VALEA POICU IN URMA FENOMENELOR METEOROLOGICE 
PERICULOASE IN COMUNA CIUCEA, JUDETUL CLUJ”.

Aceasta investitie este noua.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primaria_ciucea@yahoo.com, tel: 0264 259 001, dupa 
data de 27.05.2020.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. MATEROM S.R.L. cu sediul în com. Cristesti, str. 
Viilor, nr. 800, jud. Mureș, anunţă intenţia de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu cod CAEN:

¤ „Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN – 
3811”;

¤ „Colectarea deșeurilor periculoase – cod CAEN – 3812”;
¤ „Comerţ cu ridicata al deșeurilor și resturilor – cod 

CAEN – 4677”,

desfășurate la punctul de lucru din mun. Cluj Napoca, 
Str. Frunzișului, nr. FN, jud. Cluj.

Orice informaţii, sugestii și contestaţii privind impactul 
asupra mediului se pot obţine la sediul APM Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, tel.: 0264-410722, fax: 0264-410716, 
în termen de 10 zile de la publicare.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al societăţii Elmafarm S.R.L. (în insolvenţă, 
in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Victor Babeș, Nr. 35, Judet Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1624/2003, C.U.I. RO15516302, 
conform încheierii pronunţate în ședinţa din data de 
27.05.2020, în dosarul nr. 302/1285/2020 afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul dispoziţiilor art. 99 
al. 3 și art. 100 al. 1 din Legea nr. 85/2014,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Elmafarm SRL (Cluj-Napoca, Str. 
Victor Babeș, Nr. 35, Judet Cluj) că faţă de aceasta a fost 
deschisă procedura insolvenţei în formă generală, prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
08.07.2020.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este 22.07.2020.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul 
de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute, sau, după 
caz, netrecute de administratorul judiciar provizoriu în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 09.09.2020

4. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la primirea notifi cării.

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii 
la hotărârea de deschidere a procedurii este 24.06.2020.

Data primei adunări a creditorilor este 24.07.2020, 
ora 13.00 și va avea loc la sediul administratorului judiciar 
provizoriu SOLVENDI S.P.R.L. – Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a falimentului VISION INTEGRATED 
SERVICES S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, calea Dorobanţilor, 
nr. 38, ap. 2, CUI 30683932, J12/2536/2012, potrivit 
Sentinţei Civile 500/CC/2020, pronunţată în dosarul nr. 
293/1285/2020. Creditorii cu creanţe născute anterior datei 
de 21.05.2020 au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, 
ce vor fi  depuse la Grefa Tribunalului Specializat Cluj.

Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor – 10 zile 
de la data notifi cării. Termenul pentru depunerea cererilor 
de admitere a creanţelor – 20.06.2020, termenul de 
verifi care a creanţelor, întocmire și publicare în BPI a tabelului 
preliminar – 30.06.2020, termenul pentru depunerea 
contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe – 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI și termenul 
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și pentru 
defi nitivarea tabelului – 23.07.2020.



SPORTSPORT.
joi, 4 iunie 2020

Turul Sibiului se va 
disputa luna viitoare
Ediţia a zecea a Turului Ciclist al 
Sibiului se va desfășura în peri-
oada 23-26 iulie, după ce orga-
nizatorii au decis împreună cu 
participanţii că această perioadă 
ar fi  mai potrivită pentru derula-
rea competiţiei ţinând cont de 
restricţiile de călătorie impuse 
de pandemia de COVID-19.
Iniţial, Turul Sibiului urma să se 
desfășoare în perioada 2-5 iulie, 
devenind astfel prima competiţie 
din calendarul mondial de șosea 
al Uniunii Cicliste Internaţionale 
(UCI) organizată după pauza for-
ţată provocată de pandemie.
Ţinând cont de faptul că la înce-
putul lunii iulie, restricţiile de că-
lătorie din majoritatea ţărilor de 
pe continent ar putea încă afecta 
startul Turului Ciclist al Sibiului, la 
fel ca și prevederile de carantină, 
organizatorii s-au consultat asu-
pra noii date cu echipele care 
și-au anunţat participarea și au 
ajuns la concluzia că a doua par-
te a lunii iulie ar fi  mai potrivită 
pentru desfășurarea competiţiei.

Programul pentru 
prima etapă din 
Liga 1 s-a stabilit
Liga Profesionistă de Fotbal a re-
programat meciul CFR Cluj -FCSB, 
din etapa a 3-a a play-off-ului, 
pentru data de 14 iunie, de la 
ora 20:00, dar momentan fără 
ca accesul fanilor să fi e permis.
Partida Universitatea Craiova – 
FC Botoșani, din cadrul etapei a 
3-a a play-off-ului Ligii I, a fost 
programată în 12 iunie (ora 
20:00), acesta fi ind prima în-
tâlnire ofi cială de fotbal din 
România de la declanșarea 
pandemiei de coronavirus, cea 
care a dus la întreruperea tutu-
ror competiţiilor sportive.
Programul complet în prima eta-
pă după reluarea campionatului:
Vineri, 12 iunie
Universitatea Craiova – FC 
Botoșani (ora 20:00), play-off
Sâmbătă, 13 iunie
FC Voluntari – Academica 
Clinceni (ora 14:30), play-out
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 
FC Hermannstadt (ora 17:00), 
play-out
Astra Giurgiu – Gaz Metan 
Mediaș (ora 20:00), play-off
Duminică, 14 iunie
FC Viitorul – CSM Politehnica 
Iași (ora 17:00), play-out
CFR Cluj – FCSB (ora 20:00), 
play-off
Luni, 15 iunie
FC Dinamo – Chindia Târgoviște 
(ora 20:00), play-out

NBA, gata de 
reluarea întrecerii
Liga profesionistă nord-americană 
de baschet (NBA), care va supune 
astăzi votului proprietarilor de 
francize reluarea sezonului înce-
pând cu 31 iulie la Disney World 
(Florida), intenţionează să fi xeze 
data de 12 octombrie ca posibil 
epilog, a afi rmat, marţi, ESPN.
Această dată ar corespunde cu 
un eventual meci cu nr. 7 al fi -
nalei NBA, a precizat canalul 
sportiv, care citează surse ano-
nime din interiorul ligii.
Vinerea trecută, comisarul NBA 
Adam Silver le-a transmis proprie-
tarilor de echipe că vizează data de 
31 de iulie pentru reluarea compe-
tiţiei, după pauza forţată instituită 
din 11 martie, în urma testului po-
zitiv la coronavirus al francezului 
Rudy Gobert (Utah Jazz).

Pe scurt
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Vizi Imre (foto), fostul 

mare baschetbalist al 

Universităţii Cluj, s-a stins 

din viaţă, marţi noapte, 

la vârsta de 83 de ani.

Vizi Imre a fost compo-

nent al Universităţii Cluj-Na-

poca în perioada 1957-1974 

şi a bifat aproape 200 de 

selecţii la echipele naţiona-

le ale României. Alături de 

reprezentativa tricoloră a 

participat la Campionatul 

European din 1959, desfă-

şurat la Istanbul.

Unul dintre momentele 

de referinţă din cariera lui 

Vizi Imre s-a petrecut în 

anul 1964 atunci când s-a 

evidenţiat în meciul cele-

bru pe care baschetbaliştii 

români l-au disputat împo-

triva unei selecţionate a 

starurilor din NBA. Vizi 

Imre a fost cel mai bun 

marcator al României cu 

24 de puncte.

După retragerea din ac-

tivitatea sportivă, Vizi Imre 

a intrat în învăţământ şi a 

condus Liceul „Apáczai Cse-

re János”. De asemenea, a 

predat şi la Liceul „Bátho-

ry István” şi s-a ocupat de 

fundaţii menite să sprijine 

educaţia, respectiv tinerii.

„Universitatea Cluj este 

alături în această perioadă 

de familia greu încercată a 

fostului mare jucător de bas-

chet: „Clubul nostru este ală-

turi de familia Vizi, în aces-

te momente difi cile, pricinu-

ite de trecerea în nefi ință a 

fostului mare jucător al Clu-

jului, Vizi Imre. Acesta ne-a 

părăsit marți seara, la vârsta 

de 83 de ani”, au transmis 

conducătorii clubului.

Doliu în baschetul clujean! 
Vizi Imre s-a stins din viaţă.

Giedrius Arlauskis, unul 

dintre remarcaţii lui CFR 

Cluj în Europa League, va 

pleca gratis de la CFR 

Cluj la 30 iunie. „Arla” a 

semnat cu Al Shabab, o 

formaţie din Arabia 

Saudită, la care a antre-

nat Marius Şumudică, fos-

tul antrenor de la Astra 

Giurgiu, Rapid sau Rapid.

Portarul de 32 de ani este 

cotat la 1,6 milioane de euro 

pe siteul transfermarkt.de. şi 

putea însemna o lovitură im-

portantă pentru CFR Cluj în 

cazul unui transfer pe bani. 

Arlauskis nu a vrut însă să-şi 

mai prelungească contractul şi 

a vrut să-şi asigure o linişte fi -

nanciară pentru următorii ani.

Arlauskis, dorit de cluburi 
importante din Europa

Goalkeeper-ul lituanian a 

fost dorit de Beşiktaş şi Fe-

nerbahce, două dintre cele 

mai importante cluburi din 

Turcia. Pe fi r au intrat şi po-

lonezii de la Legia Varşovia, 

însă banii oferiţi de arabi l-au 

determinat pe Arlauskis să 

plece în zona Golfului.

Arlauskis este unul dintre 

cei mai importanţi portari ca-

re au evoluat vreodată în Liga 

1. Lituanianul s-a remarcat pri-

ma dată la Unirea Urziceni, iar 

ulterior a ajuns la Rubin Ka-

zan, Watford sau Espanyol.

Arlauskis, garanţia 
titlului în România

Fotbalistul născut la Telsiai 

a câştigat patru titluri în Liga 

1 cu trei echipe diferite. Arla-

uskis a ridicat trofeul pentru 

prima dată în sezonul 2008-2009 

atunci când a făcut minuni la 

Unirea Urziceni. Lituanianul a 

revenit în România pentru sta-

giunea 2014-2015 şi a câştigat 

titlul cu FCSB.

„Arla” a ajuns în România 

pentru a 3-a oară în 2017 şi a 

mai adăugt alte două titluri 

de campion unui CV specta-

culos. El a fost numit jucăto-

rul anului în Lituania în 2014.

38 de meciuri a jucat por-

tarul lituanian pentru CFR 

Cluj în acest sezon, fi ind nu-

mărul unu în poartă. 21 de 

partide dintre acestea au fost 

în Liga 1, opt în prelimina-

riile Champions League, opt 

în Europa League şi una în 

Supercupa României.

CFR Cluj 
nu rămâne descoperită

Cristian Bălgrădean şi 

Grzegorz Sandomierski vor 

apăra poarta lui CFR Cluj 

în sezonul următor. Sando-

mierski are un singur meci 

bifat în Gruia, în timp ce 

Bălgrădean vine după 1 iu-

lie din postura de jucător 

liber de contract.

Totuşi, Arlauskis va apă-

ra poarta celor de la CFR 

Cluj până la finalul stagiu-

nii actuale. Portarul litua-

nian este în izolare la do-

miciliu după ce a aterizat 

cu un avion privat la 

Cluj-Napoca în urma unui 

zbor de la Vilnius.

Lui Arlauskis i s-a pro-

pus de către CFR prelungi-

rea contractului, iar acesta 

a anunţat că se va decide 

până pe 15 iunie. Portarul 

are o legătură strânsă cu 

Marian Copilu, iar plecarea 

lui „Arla” pare să vină la 

pachet cu despărţirea de 

oficialul clujean.

Final de drum pentru Arlauskis la CFR Cluj. 
Lituanianul a semnat cu o nouă echipă.
CFR Cluj l-a pierdut pe Giedrius Arlauskis, care nu și-a prelungit contractul 
cu trupa din Gruia și a semnat cu o altă echipă.

Giedrius Arlauskis se desparte de CFR Cluj, la fi nalul sezonului urmând să plece în zona Golfului
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