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„Pandemia ecranelor”, 
mai periculoasă 
decât cea de COVID-19
În timp ce oamenii se concentrează asupra pan-
demiei de coronavirus, ignoră o alta. Ce proble-
mă ia amploare de la o zi la alta?  Pagina 2
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Sute de kilometri pentru 
o şansă la educaţie!
Vlad Crişan Pop se pregăteşte pentru un nou 
maraton și speră să obţină donaţii pentru 
bursele MagicEDU.  Pagina 6
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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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ACTUALITATE

Peste 25.000 de flacoane de Remdesivir, 
pentru pacienţii cu COVID-19

EDUCAŢIE

Profesorii din Cluj, cele mai mari note 
din toată România la definitivat

România va primi 25.157 de 
fl acoane de Veklury (Remdesi-
vir), în trei tranşe, pentru tra-
tarea pacienţilor cu COVID-19 
eligibili, în cadrul contractului 
fi nanţat şi semnat de Comisia 
Europeană cu compania farma-
ceutică producătoare, a anun-
ţat, luni, Ministerul Sănătăţii.

Astfel, România va primi, în 7 
august, 6.026 de fl acoane de Re-
mdesivir pentru asigurarea trata-
mentului pentru aproximativ 
1.200 pacienţi eligibili (5 fl acoa-
ne/pacient). „Repartiţia realizată 
de reprezentanţii Comisiei Euro-
pene ţine cont de numărul cazu-
rilor la 14 zile şi, în acest context, 
România a primit a doua cea mai 
mare cantitate după Spania”, pre-
cizează sursa citată.

Conform calendarului trans-
mis de la Bruxelles, ţara noastră 

va primi, în 11 septembrie, alte 
10.336 fl acoane pentru aproxi-
mativ 2.067 pacienţi eligibili, iar 
în 9 octombrie – 8.795 fl acoane 
pentru asigurarea tratamentului 
a încă aproximativ 1.759 paci-
enţi eligibili. Ultimele două tran-
şe vor fi  evaluate în funcţie de 
evoluţia epidemiologică la 14 zi-
le, mai arată sursa citată.

Ministerul Sănătăţii precizea-
ză că livrarea acestor fl acoane 
se va face în depozitele Compa-
niei Unifarm SA, de unde vor fi  
distribuite către unităţile sani-
tare desemnate în cadrul Ordi-
nului ministrului Sănătăţii nr. 
555/2020, în funcţie de numă-
rul de cazuri medii şi severe eli-
gibile. În data de 28 iulie, 
Veklury a fost primul medica-
ment autorizat la nivelul UE 
pentru tratamentul COVID-19.

Profesorii clujeni s-au re-
marcat la examenul de defi ni-
tivat cu un procent de promo-
vare de peste 80%. Rata fi na-
lă de promovare a examenului 
naţional pentru defi nitivare în 
învăţământ (sesiunea 2020), 
după soluţionarea contestaţii-
lor, este 72,45% (în creştere 
cu 3,28%, comparativ cu re-
zultatele iniţiale – 69,17%).

Din totalul de 6.037 de can-
didaţi cu note la proba scrisă, 
4.374 de candidaţi au reuşit să 
obţină, în fi nal, medii mai ma-
ri sau egale cu 8 (opt), media 
minimă de promovare a aces-
tui examen. După susţinerea 
probei scrise din sesiunea 
2020, dar înainte de înregistra-
rea/soluţionarea contestaţiilor, 
au fost declaraţi promovaţi 
4.176 de candidaţi.

Clujul şi alte trei judeţe au 
avut rată de promovabilitate 
de 80% sau mai mult: Cluj – 
87,46%. Vâlcea – 84,90%, 
Dolj – 80,50% şi Mehedinţi 
– 80%. Profesorii clujeni ca-
re s-au prezentat la exame-
nul de definitivat s-au deta-
şat clar în faţa celor din Bu-
cureşti. În Capitală, procen-
tul de promovare înregistrat 
este de 76.52%.

În această sesiune, 6.775 de 
candidaţi au avut dreptul de a 
susţine proba scrisă din data 
de 22 iulie. Au fost prezenţi 
6.480 de candidaţi (95,65%). 
Dintre aceştia, 433 de candidaţi 
s-au retras, iar opt candidaţi au 
fost eliminaţi pentru fraudă sau 
tentativă de fraudă. Două lu-
crări au fost anulate în centre-
le de evaluare.

Situația epidemiei 
de coronavirus

54.009 de persoane infectate 
la nivel național
1.248.318  de teste prelucrate
419 pacienți la Terapie Intensivă

1.267 cazuri confi rmate la Cluj
27.750 vindecați

2.432 decese
*până la închiderea ediției

Spitalele clujene, pregătite pentru cel mai negru scenariu
Spitalele COVID-19 din Cluj-Napoca sunt gata să primească pacienți din toată țara. Pagina 4

Mărăști fără mașini?
Mai multe piste de biciclete, mai puține autovehicule
Administrația locală vrea bani europeni pentru „coridorul de mobilitate Axa Est-Vest”. 
Cum se va desfășura traficul între strada Aurel Vlaicu și Nodul N? Pagina 3

Primul parking subteran, cu terasă verde și teren de sport va fi gata în această lună. Pagina 7

Parkingul Mogoșoaia, gata de recepție!
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Accident la Gherla, două 
bătrâne au fost rănite

O autospecială și două echipaje SAJ au inter-
venit, în cursul nopţii de duminică spre luni, 
ca urmare a unui accident rutier produs pe 
centura de ocolire a municipiului Gherla. 
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Cluj, pompierii au găsit la lo-
cul accidentului două autoturisme avariate, 
dintre care unul era răsturnat în afara părţii 
carosabile, iar ocupanţii erau ieșiţi din aces-
tea. Două femei – de 81 și 98 de ani – au 
primit asistenţă medicală de la echipajele 
SAJ și au fost transportate la spital, pentru 
investigaţii și îngrijiri de specialitate. Acestea 
erau conștiente și cooperante. Potrivit IPJ 
Cluj, vinovat de accident este un șofer de 77 
de ani, din Dej. Din cauza altor preocupări 
care i-au distras atenţia, el a pătruns pe sen-
sul opus de mers, unde a intrat în coliziune 
laterală cu un autoturism condus de un băr-
bat de 29 de ani, din Cluj-Napoca, ulterior 
părăsind partea carosabilă.

Trei infracţiuni dintr-un foc 
pentru un vâlcean
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
(IPJ) Cluj, la data de 1 august a.c., în jurul 
orei 05:00, poliţiștii din cadrul Secţiei 8 

Poliţie Rurală Huedin au depistat un bărbat 
de 30 de ani, din municipiul Drăgășani, ju-
deţul Vâlcea, în timp ce se deplasa pe DC 
105, în localitatea Călăţele Pădure, fără a 
deţine permis de conducere. Mai întâi, poli-
ţiștii au procedat la testarea acestuia cu a-
paratul etilotest, rezultând o concentraţie 
de peste 0,65 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Apoi, în urma verifi cărilor, poliţiștii au 
constatat că autoturismul condus de bărbat 
nu era înmatriculat, iar plăcuţele cu numă-
rul de înmatriculare aplicate aparţineau 
unui alt autovehicul. Bărbatul a fost condus 
la o unitate medicală în vederea recoltării 
probelor biologice. „În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor 
de conducerea unui vehicul fără permis de 
conducere, conducerea unui vehicul sub in-
fl uenţa alcoolului și punerea în circulaţie 
sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
fapte prevăzute și pedepsite de Codul pe-
nal”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Bărbatul care şi-a ucis fiul 
de 8 ani va fi externat
Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj, Flavia Topan, a 
transmis că evoluţia bărbatului este una fa-
vorabilă, în ceea ce privește rănile și urmea-
ză să fi e externat. „Din punctul de vedere al 
traumei, evoluţia e favorabilă. Transferul 
spre sistemul penitenciar va fi  decis de către 
organele abilitate, în functie de posibilităţile 
de îngrijire necesare, conform indicaţiilor 
medicale. Din păcate, nu se știe exact când, 
pentru că externarea lui nu depinde de noi”, 
a transmis conducerea spitalului. Takács 
György, tatăl copilului găsit înjunghiat, a fost 
prins de poliţiști marţea trecută, în localita-
tea Filea de Jos, din judeţul Cluj. Bărbatul în 
vârstă de 46 de ani a fost internat pe chirur-
gie toracică, în secţia de Anestezie-Terapie 
Intensivă. El a încercat să se sinucidă și să își 
taie venele, dar a fost oprit la timp de poli-

ţiști. „Bărbat, găsit cu plăgi prin înjunghiere, 
probabil prin autoagresiune. La momentul 
actual este stabil hemodinamic și respirator, 
iar leziunile sunt în curs de investigare. În 
funcţie de rezultatul investigaţiilor, el va fi  di-
recţionat către o altă secţie a spitalului”, au 
transmis la acea vreme reprezentanţii 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din 
Cluj-Napoca. Reamintim, că minorul de 8 ani 
a fost găsit mort în mașina tatălui său, par-
cată pe marginea drumului dintre Lita și 
Petreștii de Jos, având o plagă prin înjunghi-
ere în piept.

Controlor CFR, prins fără 
mască şi negând pandemia
Un controlor de bilete CFR a fost fi lmat, luni 
dimineaţa, fără mască de protecţie, deși 
purtarea acesteia este obligatorie. 
Controlorul a fost surprins pe cameră în 
timp ce le spunea călătorilor că „nu este 
pandemie”, iar oamenii „poartă masca de 
proști”. CFR Călători a transmis că situaţia a 
fost semnalată și a demarat o anchetă. 
„CFR Călători face precizarea că nu tolerea-
ză astfel de comportamente în rândul per-
sonalului propriu”, a transmis CFR Călători. 
Surse din tren au spus că CFR Călători nu a 
dat bilete astfel încât să fi e păstrată distan-
ţa între persoane. Într-o discuţie cu unul 
dintre călători, controlorul de bilete argu-
menta cum „nu este declarată pandemie în 
România”. Cu toate că oamenii susţineau 
existenţa virusului, acesta a spus: „mai in-
teresaţi-vă, în România, Ministerul 
Sănătăţii nu a declarat pandemie, vă rog 
frumos să vă interesaţi”. Întrebat de către 
un călător care este atunci motivul pentru 
care oamenii poartă măști, acesta i-a răs-
puns: „de proști, de aia, că nu le purtăm de 
deștepţi”. „Masca de protecţie este obliga-
torie la bordul trenurilor CFR Călători, atât 
pentru personalul propriu cât și pentru călă-
tori”, a precizat conducerea CFR Călători.

Pe scurt

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

În timp ce oamenii se con-

centrează asupra pande-

miei de COVID-19, ignoră 

o altă problemă care ia 

amploare de la o zi la alta: 

„pandemia ecranelor”.

Modul în care coronaviru-

sului a acaparat întreaga lu-

me distrage atenţia oameni-

lor de la alte probleme care 

pot veni odată cu distanţarea 

socială, evitarea ieşirilor din 

casă sau suspendarea cursu-

rilor din şcoli. În timp ce oa-

menii consideră că sunt în si-

guranţă în confortul casei, 

ignoră un aspect important: 

copiii care, din lipsă de ocu-

paţie, petrec foarte mult timp 

în faţa ecranelor.

Copiii petrec câte 
12 ore la calculator

Înaintea suspendării cur-

surilor din şcoli, copiii îşi 

petreceau timpul liber pe te-

lefon, tabletă sau laptop în 

jur de 3 ore pe zi. Odată cu 

închiderea şcolilor şi începe-

rea cursurilor online, aceş-

tia au fost nevoiţi să-şi pe-

treacă şi orele normale de 

şcoală tot în faţa ecranelor. 

Astfel, copiii au ajuns să stea 

în jur de 12 sau chiar 13 ore 

în faţa laptopului, din cau-

za cursurilor, din cauza te-

melor sau chiar din dorinţa 

de a petrece timpul liber tot 

în acelaşi mod.

„Pandemia ecranelor” ajun-

ge la proporţii apocaliptice în 

contextul şcolii online. Toate 

mediile digitale afectează cor-

pul unui om, mai ales al unui 

om afl at în dezvoltare, pre-

cum un copil. Pe termen lung, 

aceste medii afectează corpul 

provocând stres, insomnii, 

obezitate, dar afectează cel 

mai mult mintea. Astfel, co-

piilor, şi nu numai, le scad ca-

pacităţile de gândire, răbdare 

şi autocontrol.

Există o inversă proporţi-

onalitatea între timpul petre-

cut în faţa ecranelor şi gradul 

de fericire, astfel încât cei ca-

re petrec mai mult timp pe te-

lefon, sunt mai nefericiţi. Cu 

cât oamenii sunt mai neferi-

ciţi sau mai singuratici, cu a-

tât petrec mai mult timp pe 

social media. Riscul de nefe-

ricire, depresie şi anxietate ca-

uzate de social media este cu 

atât mai pregnant, cu cât vâr-

sta persoanelor expuse este 

mai fragedă.

Social media
 este pentru conectare

Social media este despre 

conectarea interumană şi mo-

dul în care eşti la curent cu 

tot ce se întâmplă. Cu tim-

pul, dorinţa de a fi  conectat 

la tot ce se întâmplă în jur, 

devine o dependenţă destul 

de periculoasă. Scroll-ul zil-

nic prin diferite pagini, rapi-

ditatea de afl are a informaţi-

ilor şi modul în care oame-

nii sunt conectaţi între ei, 

creşte doza de dopamină, iar 

corpul cere tot mai mult.

Consumul excesiv de „ecra-

ne” duce la singurătate, tris-

teţe, nelinişte, depresie şi pro-

bleme legate de încrederea de 

sine. Ascensiunea probleme-

lor de sănătate mintală din ul-

timii ani nu e deloc întâmplă-

toare. Cel puţin la tineri este 

datorată, de cele mai multe 

ori, de consumul excesiv de 

media digitale.

„Pandemia ecranelor” 
capătă proporţii halucinante
Mediile digitale afectează corpul unui om, mai ales unul 
în dezvoltare, precum cel al unui copil

Consumul excesiv de „ecrane” duce la singurătate, tristețe, neliniște, depresie și probleme legate de încrederea de sine
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a afi rmat că autorităţile 

locale lucrează la mai 

multe scenarii în ceea 

ce priveşte anul şcolar 

2020-2021, cel de bază 

fi ind reluarea activităţii 

într-o formă cât mai apro-

piată de cea clasică.

„Lucrăm pe scenariul în 

care să se reia activitatea cât 

mai aproape de cea norma-

lă. Dacă situaţia va fi  sub con-

trol, ne vom prezenta în fa-

ţa clujenilor şi le vom spune 

că suntem pregătiţi să înce-

pem şcoala, cât mai aproape 

de varianta normală. Depin-

de foarte mult de ce se va în-

tâmpla de astăzi şi până la 

15 septembrie. Probabil că 

decizia va fi  lăsată la nivel 

local, în funcţie de gradul de 

evoluţie. Aş vrea ca în 15 sep-

tembrie, cât mai mulţi elevi 

să meargă la şcoală, dacă se 

poate, toţi. În această per-

spectivă purtăm discuţii cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

cu acest scenariu de bază, 

cât mai mulţi elevi la şcoa-

lă”, a declarat Emil Boc.

Un al doilea scenariu luat 

în calcul este primirea în şco-

li a elevilor din ciclul primar 

şi continuarea cursurilor on-

line, alternativ cu prezenţa 

fi zică în clase, pentru elevii 

din gimnazii şi licee. „Scena-

riul doi este cel în care copi-

ii din clasele 0-4 să meargă 

la şcoală, pentru că e impor-

tant să îşi formeze anumite 

abilităţi la începutul activită-

ţii educaţionale la şcoală, iar 

cu elevii din clasele mai ma-

ri să mergem cu variantă hi-

brid, dacă starea de sănăta-

te publică nu va permite pre-

zenţa tutoror elevilor la şcoa-

lă”, a mai spus Emil Boc.

17 mil. de lei, bani de la 
bugetul local pentru şcoli

Consilierii locali au apro-

bat, în şedinţa extraordinară 

de luni, alocarea sumei de 17 

milioane de lei pentru dota-

rea şcolilor, o mare parte din 

sumă fi ind destinată achiziţi-

onării de echipamente elec-

tronice necesare pentru con-

tinuarea cursurilor în regim 

de teleşcoală.

„Astăzi (luni – n.r.) alocăm 

17 milioane de lei pentru u-

nităţile de învăţământ şi din 

cei 17 milioane, 12,7 milioa-

ne se duc pentru dotările ne-

cesare începutului anului şco-

lar, să fi m pregătiţi şi pentru 

varianta hibridă, adică pen-

tru achiziţionarea de camere 

video, laptopuri, căşti, tot ce 

e necesar pentru învăţămân-

tul hibrid. Oricum, aceste in-

vestiţii pentru învăţământul 

digital sunt necesare, oricum 

ele trebuie să fi e făcute”, a 

transmis primarul.

Emil Boc, apel 
la directorii de şcoli

Cu această ocazie, Emil Boc 

a făcut un apel la directorii 

de şcoli, să se mobilizee pen-

tru efectuarea achiziţiilor din 

timp, astfel încât la 15 sep-

tembrie, aceştia să fi e pregă-

tiţi pentru realuarea cursuri-

lor, fi e fi zic, în sălile de cla-

să, fi e online.

„Fac un apel public la di-

rectorii şcolilor din Cluj, cei 

care, după ce primesc bani, nu 

vor dota şcolile pentru ca la 

15 septembrie să fi m pregătiţi, 

le voi cere demisia! Clujenii 

fac un efort extraordinar din 

banii lor să asigurăm pentru 

şcoli tot ceea ce este necesar 

şi nu accept indolenţă. Tot ce 

au cerut, acum li se dă, prin 

această rectifi care de buget, 

deci nu au ce să spună că „staţi 

un pic, noi nu am făcut achi-

ziţia”. Aţi cerut, aţi primit”, a 

conchis Emil Boc.

Scenariul de bază, cât mai mulți elevi la școală în toamnă!
Primarul Emil Boc va solicita demisia directorilor nepregătiți pentru reluarea școlii în condiții sigure.

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Am dat în lucru la 
școli necesarul, facem 
rectifi cări de buget, ne 
uităm de unde mai 
găsim bani, dar este o 
prioritate reluarea 
activităților 
educaționale, de la 
creșe și grădinițe, 
până la învățământul 
preuniversitar. 
Universitățile vor 
decide ele cum vor 
proceda, dar la școli, 
noi suntem direct 
implicați. Cred că cel 
mai probabil scenariul 
acesta hibrid ar putea 
fi  pus în practică, 
numai că trebuie să 
ne pronunţăm asupra 
acestor scenarii doar 
în momentul în care 
vom şti exact cum va 
evolua situaţia 
epidemiologică“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali din 

Cluj-Napoca au votat, în 

cadrul şedinţei extraordi-

nare de luni, un proiect de 

Hotărâre privind solicita-

rea de fi nanţare europea-

nă pentru a reorganiza 

trafi cul în zona Mărăşti.

Cu aviz favorabil din par-

tea tuturor Comisiilor, proiec-

tul de Hotărâre privind apro-

barea coridorului de mobili-

tate integrat pe Axa Est-Vest, 

cuprins între strada Aurel Vla-

icu – strada George Coşbuc – 

Nodul N şi linia de tramvai 

(Bucium – strada Fabricii) şi 

străzile adiacente acestora a 

fost validat în unanimitate, cu 

19 voturi „pentru”.

Finanţare între 7,5 şi 25 
de milioane de euro?

Considerat strategic şi ca-

re sprijină transportul public 

în comun de călători, circula-

ţia bicicliştilor şi a pietonilor, 

administraţia locală doreşte 

să depună o cerere de fi nan-

ţare, în parteneriat cu Agen-

ţia de Dezvoltare Nord-Vest, 

în cadrul Programului Opera-

ţional Asistenţă Tehnică 

2014-2020, pentru acest cori-

dor de mobilitate integrat. Mu-

nicipalitatea ar putea primi o 

fi nanţare care variază între 

7,5 milioane de euro şi 25 de 

milioane de euro.

Potrivit referatului de 

aprobare, municipalitatea 

este în curs de iniţiere a pro-

cedurii de contractare a ser-

viciilor de proiectare pentru 

un proiect de reamenajare 

a zonei Piaţa Mărăşti şi a 

străzilor adiacente, propus 

a fi implementat în viitoa-

rea perioadă programatică 

2021-2027. Pregătirea pro-

iectului este justificată de 

corelarea şi complementari-

tatea cu alte proiecte inte-

grate, precum:

• realizarea de benzi dedi-

cate – etapa 1 – Bld. 21 De-

cembrie 1989 (tronsonul 

dintre Piaţa Unirii şi Bise-

rica Sfântul Petru) – proiect 

finanţat şi aflat în imple-

mentare prin POR 2014-2020;

• modernizarea Pieţei U-

nirii – proiect finanţat şi 

implementat deja prin POR 

2014-2020;

• realizarea studiilor de ur-

banism (PUZ) şi a documen-

taţiilor tehnico-economice 

pentru amenajarea străzilor 

Calea Moţilor, Calea Mănăş-

tur, strada Uzinei Electrice, 

strada Mărginaşă – la mo-

mentul actual fi nanţate din 

buget local.

Conform proiectului de Ho-

tărâre, Axa Est-Vest este coloana 

principală a sistemului de trans-

port public, trafi cul congestionat 

fi ind cauzat de vehiculele care 

stau în intersecţii şi care poate 

cauza un sistem public de trans-

port lent şi cu devieri majore de 

la programul stabilit. Această 

problemă scade efi cienţa, calita-

tea, dar şi atractivitatea sistemu-

lui de transport public, justifi că 

municipalitatea.

„Calmarea” trafi cului, 
piste de biciclete în Mărăşti

Proiectul „Benzi dedicate 

pentru transportul public lo-

cal – etapa II” propune un 

sistem amplu de benzi dedi-

cate mijloacelor de transport 

călători, constând în amena-

jarea a circa 16,9 km (cale 

dublă) de benzi/căi dedica-

te pe Axa Vest-Est (Nodul N 

– strada George Coşbuc şi 

strada George Coşbuc – stra-

da Aurel Vlaicu), linia de 

tramvai (Bucium – strada Fa-

bricii), strada Theodor Mihali 

– strada Al. Vaida Voievod – 

strada Observator – strada 

Frunzişului, strada Bucium.

Reamintim, că proiectul de 

reamenajare a Pieţei Mărăşti 

a fost propus şi votat în ca-

drul programului de Bugeta-

re participativă. Conform ra-

portului de specialitate, tema 

de proiectare va cuprinde, 

printre altele, „calmarea”, efi -

cientizarea şi reducerea trafi -

cului motorizat în favoarea 

dezvoltării unei reţele atrac-

tive şi sigure de trasee pieto-

nale şi cicliste, dar şi crearea 

unui spaţiu public liniştit, cu 

calităţi de recreere, comuni-

care şi comerciale.

De asemenea, se doreşte 

achiziţionarea şi instalarea 

staţiilor de reîncărcare a au-

tomobilelor electrice şi hi-

bride, crearea/moderniza-

rea/extinderea sistemelor de 

închiriere de biciclete (bi-

ke-sharing), plantarea de 

aliniamente de arbori şi ar-

buşti pentru reducerea con-

sumului de energie electri-

că şi implicit a gazelor de 

efect de seră, precum şi cre-

area/modernizarea/extinde-

rea sistemelor de manage-

ment al traficului, inclusiv 

al sistemului de monitori-

zare video.

Primăria „scapă” de mașini în Piața Mărăști
Administrația locală dorește să obțină finanțare europeană pentru realizarea coridorului 
de mobilitate Axa Est-Vest. Mai multe piste de biciclete, mai puține mașini în Mărăști!

Municipalitatea dorește să găsească o soluție pentru eliminarea unei mari părți din trafi cul auto de pe străzile din Cluj-Napoca, mai ales în zona centrală
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Spitalele clujene se pregătesc 

de preluarea cazurilor grave 

din alte zone ale ţării, în con-

diţiile în care tot mai multe 

unităţi rămân fără paturi la 

secţia de Anestezie-Terapie 

Intensivă (ATI).

Săptămâna trecută, autorită-

ţile au decis redeschiderea Spi-

talului Clinic de Recuperare din 

Cluj-Napoca pentru pacienţii 

COVID-19, iar acum se pregă-

tesc pentru preluarea cazurilor 

de Terapie Intensivă din alte zo-

ne ale ţării.

Redeschiderea Spitalului Cli-

nic de Recuperare din Cluj-Na-

poca pentru pacienţii infectaţi cu 

COVID-19, începând cu ziua de 

miercuri, a fost determinată de 

evoluţia cazurilor din ultimele 

10 zile, mărturiseşte prefectul ju-

deţului Cluj, Mircea Abrudean.

„Din păcate, ne afl ăm în a-

ceastă situaţie în care evoluţia epi-

demiologică la nivelul judeţului 

Cluj este una nefavorabilă. Avem 

o creştere susţinută în ultima săp-

tămână, în ultimele 10 zile de 

aproximativ, ca medie, de 15 ca-

zuri pe zi, ceea ce ne facem să 

fi m cât se poate de precauţi şi în-

grijoraţi pentru ceea ce urmează. 

Având în vedere că cele două spi-

tale COVID-19 – Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie – sunt deja la 

capacitate maximă, vorbim şi de 

un număr foarte mare de suspecţi 

care se internează şi ocupă un 

salon întreg până se testează şi 

se infi rmă sau se confi rmă”, a 

declarat Mircea Abrudean, la rfi .

Pacienţi din toată ţara 
ar putea fi  trataţi la Cluj

Autorităţile clujene susţin că, 

dacă situaţia epidemiologică se 

înrăutăţeşte la nivel naţional, 

spitalele clujene vor fi  nevoite 

să preia pacienţi care au nevo-

ie de Terapie Intensivă şi din al-

te zone decât cele limitrofe.

„Va prelua, la început, paci-

enţi de la Spitalul Clinic de Bo-

li Infecţioase, pentru că acolo 

vom extinde capacitatea de Te-

rapie Intensivă. Spitalul permi-

te acest lucru, are infrastructu-

ra necesară, respectiv are aer 

comprimat şi oxigen, în aşa fel 

în care vom putea deschide una 

sau două secţii acolo, la nevo-

ie, pentru că discutăm de o pro-

blemă, din acest punct de ve-

dere, la nivel naţional, şi există 

posibilitatea să trebuiască să pri-

mim pacienţi de Terapie Inten-

sivă la Cluj, din alte părţi ale ţă-

rii. Nu există, fi zic infrastructu-

ra necesară – există trei sau pa-

tru centre în ţară care îşi permit 

să gestioneze secţii mai mari de 

Terapie Intensivă. Noi suntem 

unul dintre acestea. La nevoie, 

sigur că vom fi  solidari cu re-

stul colegilor din ţară”, a mai 

spus prefectul de Cluj.

Dacă în unele judeţe din ţa-

ră a fost introdusă obligativita-

tea purtării măştii în spaţiile pu-

blice, ba chiar au început să fi e 

date amenzi, prefectul Mircea 

Abrudean spune că la Cluj nu 

este cazul.

„Aşa cum arată lucrurile în 

prezent, nu considerăm că este 

necesară introducerea obligati-

vităţii (măştii – n.r.) în toate spa-

ţiile deschise, adică şi pe stra-

dă, aşa cum s-a întâmplat, de-

ja, în alte judeţe unde contex-

tul epidemiologic este mult mai 

grav. De asemena, având în ve-

dere comportamentul destul de 

responsabil al clujenilor de pâ-

nă în prezent – mizăm în con-

tinuare pe asta – şi încercăm să 

nu introducem măsuri coerciti-

ve pentru că noi avem preten-

ţia că, totuşi, la Cluj suntem ca-

pabili să fi m responsabili şi fă-

ră să ne oblige cineva. Dar, cu 

siguranţă că se impune obliga-

tivitatea în câteva locuri cu ex-

punere, gen pieţe, gen târguri, 

pieţe de maşini şi, evident, la 

toate evenimentele publice ca-

re se desfăşoară în aer liber, poa-

te chiar şi curţile bisericilor sau 

incintele în care oamenii stau 

la slujbă”, a mai declarat pre-

fectul de Cluj.

Spitalele din Cluj-Napoca, 
pregătite pentru ce e mai rău!
Unitățile medicale COVID-19 clujene ar putea prelua în secțiile ATI pacienți din toată țara

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a redevenit spital COVID-19

Doi pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 au fost 
transferaţi, duminică seară, în jurul orei 19:00, 
cu ajutorul unui elicopter, de la Brașov la 
Cluj-Napoca. Directorul Direcţiei de Sănătate 
Publică (DSP) Cluj, dr. Mihai Moisescu-Goia, a 
confi rmat transferul celor doi pacienţi cu COVID-19.

„Pot să confi rm că a fost perfectat transferul a 
doi pacienţi cu COVID-19, căci despre asta este 
vorba, de la Brașov, la Spitalul de Boli 
Infecţioase din Cluj-Napoca. Dacă noi am avut 
locuri, i-am primit”, a declarat dr. Mihai 
Moisescu-Goia, pentru Monitorul de Cluj.

Doi pacienți cu COVID-19, transferați cu elicopterul la Cluj-Napoca
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Şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

(DSU), Raed Arafat, îi 

îndeamnă pe români să se 

vaccineze împotriva gripei, 

pentru nu ajunge într-o 

situaţie greu de gestionat.

Raed Arafat a afi rmat că a-

pariţia unui vaccin anti-CO-

VID-19 nu va rezolva instan-

taneu situaţia.

„Cum au zis şi cei de la 

OMS, până nu vedem vacci-

nul noi, suntem obligaţi să ne 

pregătim. Chiar dacă apare 

vaccinul, noi trebuie să ştim 

că vaccinul nu va rezolva in-

stantaneu situaţia, pentru că 

ai nevoie de sute de milioa-

ne, de miliarde de doze ca să 

opreşti răspândirea”, a decla-

rat Raed Arafat, la Antena 3.

Arafat recomandă 
vaccinarea împotriva 
gripei sezoniere

Acesta a precizat că Ro-

mânia s-a înscris pe lista ţă-

rilor care au comandat un 

eventual vaccin. Raed Ara-

fat recomandă persoanelor, 

mai ales celor din grupele 

de risc, să se vaccineze îm-

potriva gripei sezoniere, pen-

tru a evita riscul de a avea 

şi coronavirus şi gripă.

„Este foarte important ca 

oamenii să se vaccineze, mai 

ales persoanele vulnerabile, 

cele în vârstă să se vaccine-

ze împotriva gripei sezoni-

ere. Cu asta scad măcar o 

parte din risc! Dacă se in-

fectează şi cu COVID-19, am 

putea să ne trezim de feno-

menul COVID-flu şi va fi 

foarte greu şi pentru me-

dici”, a mai declarat Arafat.

Comisia Europeană 
ar urma să cumpere 
vaccinul pentru state

Comisia Europeană a în-

cheiat, vineri, discuţiile pre-

liminare cu o companie far-

maceutică pentru achiziţiona-

rea unui potenţial vaccin îm-

potriva COVID-19.

Contractul avut în vede-

re cu Sanofi ar oferi posibi-

litatea ca toate statele mem-

bre ale UE să achiziţioneze 

vaccinul. Odată ce un vac-

cin s-a dovedit a fi sigur şi 

eficace împotriva coronavi-

rusului, Comisia Europeană 

ar dispune de un cadru con-

tractual pentru achiziţiona-

rea a 300 de milioane de do-

ze, în numele tuturor ţări-

lor membre ale UE.

Instituţia europeană va con-

tinua discuţiile cu alţi produ-

cători de vaccinuri.

Raed Arafat: „Oamenii să se vaccineze, 
altfel am putea să ne trezim cu COVID-flu!”

CAZURI

823
de cazuri noi de 
infectare cu COVID-19 
au fost înregistrate 
până ieri în România

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Trei locuitori ai satului 

Sălicea, comuna Ciurila, din 

judeţul Cluj, au fost depis-

taţi pozitiv cu coronavirus.

Potrivit prefectului judeţu-

lui Cluj, Mircea Abrudean, fo-

carul este stabilizat şi momen-

tan nu se impune măsura ca-

rantinării localităţii.

„Nu se încadrează pe condi-

ţiile legale pentru carantinare în 

acest moment. Se monitorizează 

atent de către DSP şi celelalte in-

stituţii abilitate, momentan foca-

rul e stabilizat. Dacă lucrurile se 

schimbă, vom analiza. Dar, acum 

nu intră în discuţie”, a declarat 

Mircea Abrudean, luni diminea-

ţă, pentru Monitorul de Cluj.

Anunţul cu privire la cele trei 

persoane depistate pozitiv cu 

coronavirus a fost făcut de pri-

marul comunei Ciurila, Cristi-

nel Popa. Acesta a făcut apel la 

calm şi la responsabilitate.

Familiile sătenilor infectaţi 
sunt în autoizolare

„Dragi cetăţeni ai comunei 

Ciurila, având în vedere con-

textul actual, precum şi creşte-

rile de cazuri COVID-19 la ni-

vel naţional, vin cu informaţii 

privind cele trei cazuri poziti-

ve din comuna noastră. Din pă-

cate, trei concetăţeni din satul 

Sălicea au fost testaţi pozitiv şi 

se afl ă la momentul actual sub 

asistenţă medicală. De aseme-

nea familiile acestora se afl ă în 

autoizolare şi sub supraveghe-

rea Primăriei şi a poliţiei.

Vă informez că sunt în per-

manent dialog cu domnul prefect 

al judeţului Cluj precum şi cu Di-

recţia de Sănătate Publică Cluj, 

pentru a gestiona această situa-

ţie în cel mai bun mod posibil.

Vă recomand să nu vă pa-

nicaţi, însă vă sfătuiesc să res-

pectaţi normele impuse, să 

aplicaţi distanţarea socială şi 

să vă protejaţi purtând mas-

ca de protecţie. Este impor-

tant să acţionăm responsabil 

şi să avem grijă de sănătatea 

noastră şi a celor din jur! Mul-

tă sănătate şi prudenţă!”, se 

arată în mesajul transmis de 

Cristinel Popa, primarul co-

munei Ciurila.

Focar de coronavirus la Sălicea. 
Nu se impune carantina, spune prefectul.

Până la ultima informare de 
ieri, în ultimele 24 de ore 
au fost depistate pozitiv 16 
persoane în urma testelor 
efectuate pentru COVID-19 
în judeţul Cluj. Situaţia epi-
demiologică în judeţul Cluj 
s-a prezentat astfel:

¤ 16persoane au fost con-
fi rmate COVID-19 în jude-
ţul Cluj;

¤ 17 persoane internate 
în ATI, din care 13 din ju-
deţ;

¤ total vindecaţi și exter-
naţi: 675, din care 531 din 
judeţul Cluj;

¤ total decedaţi: 38, din 
care 23 din judeţul Cluj.

16 cazuri noi 
de COVID-19 în Cluj

„Ion şi Gheorghe fug 

în gară după tren, 

însă îl pierd. Spune 

Gheorghe: «No’, Ioane, 

vezi dacă n-ai lucrul 

tău?»” (folclor din Ardeal).

Ştirea lunii iulie nu este că 

marile puteri ale lumii cum-

pără cu plata în avans miliar-

de de doze de vaccin anti-CO-

VID-19 (care încă nu există) 

lăsând mai mult ca sigur fă-

ră vaccin sau cu cantităţi ri-

dicole celelalte ţări, date fi ind 

capacităţile globale deocam-

dată limitate de manufactură.

Ştirea lunii iulie este că s-a 

dat startul la on-shoring-ul, 

marile puteri începând să re-

aducă în ţară fabricile de me-

dicamente şi materii prime 

care „au plecat” în ultimii 10 

ani către Asia, la costuri mai 

mici şi poluare mai mare. Sto-

cările de medicamente făcu-

te de unele ţări europene în 

luna martie care au lăsat Ita-

lia şi Franţa fără produse vi-

tale, dezmembrarea lanţuri-

lor de aprovizionare datorită 

închiderii graniţelor, absenţa 

cronică a unor medicamente 

absolut banale precum para-

cetamolul sau a celor injec-

tabile pentru urgenţe: corti-

zon, adrenalină, morfi nă, vi-

tamina K, diazepam, mida-

zolam, antibiotice de spital, 

etc. – tot atâtea lecţii învăţa-

te din pandemie care arată 

cât de fragile sunt sistemele 

medicale din SUA şi ţările eu-

ropene şi cât de inefi cientă a 

fost solidaritatea în uniune.

Aşadar, Guvernul Trump 

dă aproape 800 milioane 

dolari lui Kodak (în fali-

ment din 2012) pentru a o 

reoperaţionaliza ca să pro-

ducă ingrediente active pen-

tru industria farmaceutică. 

Preşedintele Macron a vor-

bit răspicat despre on-sho-

ring, dând ca prim exem-

plu producţia de paraceta-

mol, de readus în Franţa 

până în 2022. Ceea ce nu 

apare în presa românească 

este că şi Rusia, China şi 

India îşi întăresc capacită-

ţile de producţie, inclusiv 

pentru vaccinuri şi dau pri-

oritate achiziţiilor de la pro-

prii manufacturieri.

România, complet 
captivă importurilor 
de medicamente

România este complet cap-

tivă importurilor de medica-

mente, vaccinuri, produse bi-

ologice etc, pentru că nu a avut 

niciodată o politică sustenabi-

lă în domeniu. Politicile guver-

nelor care s-au succedat erau 

invariabil 1) medicamente noi 

pe listă şi 2) scăderea preţuri-

lor la medicamente. Nimic des-

pre întărirea industriei locale. 

Vedem acum unde am ajuns 

cu genul acesta de politici.

Trăgând linie, avem două 

opţiuni. Prima, stăm în aştep-

tare cu mâna întinsă la mari-

le puteri crezând în mecanis-

me care ne vor da şi nouă vac-

cinuri şi medicamente şi dez-

infectante, desigur, dacă mai 

rămâne ceva după ce ele îşi 

rezervă (pe bună dreptate) 

stocuri pentru proprii cetă-

ţeni. Şi a doua, ne facem lu-

crul nostru. O fabrică de vac-

cinuri de 100 milioane doze 

pe an, una de injectabile de 

150 milioane de doze şi una 

de alcool izopropilic.

Punem la bătaie 100 mili-

oane de euro, echivalentul a 

mai puţin de trei granturi din 

schema de ajutor de stat pen-

tru investiţii greenfi eld din pla-

nul de relansare economică 

sau a 0,12% din cele 80 mili-

arde pe care România le va 

primi de la UE. Sau le acce-

săm din cele 9 miliarde de eu-

ro din programul EU4Health 

pus la dispoziţie de Comisia 

Europeană tocmai pentru a în-

tări rezilienţă şi răspunsul sis-

temelor sanitare la pandemii.

Strângem o echipa de 

10-20 specialişti din tară şi 

străinătate – manageri din 

industria farmaceutică şi chi-

mică, dezvoltatori de proiec-

te industriale, fi nanţişti, ex-

perţi de la agenţia medica-

mentului. Exclusiv oameni 

care fac dovada că au con-

ceput, construit, inspectat şi 

avizat, dat în folosinţă şi con-

dus situri de fabricaţie.

Acces neîntrerupt 
la vaccinuri, investiţie 
recuperată rapid

Facem analizele, studiile, 

proiectele, modelul fi nanciar 

şi trecem la execuţie. Vor fi  

difi cultăţi şi obstacole uria-

şe, dar putem încerca să dăm 

fabricile la cheie în 24-36 de 

luni de la primirea tuturor 

autorizaţiilor. Costurile ma-

ri, pe lângă echipamente, vor 

fi  generate de licenţele de fa-

bricaţie şi transferul de teh-

nologie, dar se pot rezolva 

prin plata de drepturi în tran-

şe multianuale către produ-

cătorii internaţionali.

Nu numai că românii vor avea 

acces neîntrerupt la vaccinuri şi 

medicamente esenţiale, dar vom 

recupera rapid investiţia expor-

tând în ţările în curs de dezvol-

tare. Şi vom avea un sector eco-

nomic strategic în tara.

Domnilor, nu fac decât să 

ofer o soluţie de a pune în 

operă cele declarate la nivel 

de principiu de consilierii 

Dumneavostră,

Dl. Cosmin Marinescu: „Ro-

mânia are uriaşe oportunităţi de 

reaşezare strategică pe harta re-

gională a lanţurilor valorice (...) 

din industria dispozitivelor me-

dicale şi cea farmaceutică” şi

Dl. Tănase Stamule: „Re-

industrializarea României 

trebuie să treacă mai puţin 

prin reşaparea unor vechi 

fabrici şi uzine, şi mai mult 

prin inovare şi ajutor pen-

tru companii”.

Domnule Iohannis, Dom-
nule Orban, eu stiu 10 speci-

alişti din farma şi chimie ca-

re sunt gata de treabă. Cu în-

că 10 ai Dumneavoastră, ne 

sufl ecam mânecile şi ne pu-

nem la lucru!

Dr. Dragoş Damian

OPINIE

„D-le Iohannis, D-le Orban, dați-mi 100 mil. € 
și construim trei fabrici: de vaccinuri, 
de injectabile pentru ATI și de alcool izopropilic!”

Cu 100 de milioane de euro, se pot construi trei fabrici vitale pentru sănătatea românilor, susţine dr. Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj
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Vlad Crişan Pop a dus 

numele MagiCAMP din 

Cluj-Napoca până la Polul 

Nord – via Ungaria, 

Austria, Croaţia, Franţa, 

Spania, Portugalia, Marea 

Britanie, Suedia, Finlanda, 

Africa de Sud, China.

De şase ani, de când a pă-

şit prima oară în „tabăra care 

i-a schimbat viaţa”, plăcerea 

de a alerga a căpătat un scop 

nobil: susţinerea copiilor afl aţi 

în suferinţă. Este felul lui Vlad 

Crişan Pop de a mulţumi pen-

tru cele mai importante lecţii 

de viaţă pe care le-a primit de 

la aceşti copii.

„În momentul în care îi ajuţi 

pe alţii, eşti mult mai fericit şi 

mai împăcat cu tine. Am reali-

zat că fi ecare suntem aici pen-

tru un scop şi că dacă am ajutat 

măcar un copil să aibă medica-

mente sau să participe gratuit în 

tabăra MagiCamp, nu am trăit 

degeaba. Şi am mai învăţat că 

lucrurile bune pe care le faci ţi 

se întorc, mai devreme sau mai 

târziu”, a mărturisit Vlad.

Fiecare pas pe care Vlad îl 

aleargă în cursele de sute de 

kilometri înseamnă un sprijin 

pentru un copil bolnav şi fa-

milia lui. Sau cum atât de fru-

mos îi spune Raluca, soţia lui, 

şi ea om Magic: „Vlad, paşii 

tăi dau aripi copiilor”.

Iar atunci când simte că nu 

mai poate, când picioarele îi sân-

gerează de arşiţă sau degerături 

şi trupul începe să cedeze sub 

efort, oboseală, foame şi tempe-

raturi extreme şi alunecă în ha-

lucinaţii, copiii aceştia devin ari-

pile lui şi îi poartă paşii mai de-

parte – mica sirenă cu ochi al-

baştri, băiatul în scaun cu rotile 

care visa să fi e fotbalist, anii de 

copilărie ţintuiţi la pat de perfu-

zii chinuitoare, ochii secaţi de la-

crimi ai părinţilor, bileţelele pri-

mite de la copii în Poşta Magi-

Camp, pe care le ia cu el în fi e-

care cursă deşi le ştie pe de rost.

A renunţat 
la Loteria Vizelor… 
pentru Loteria Viselor!

Cum? Cum să renunţe? 

El, care are picioare, şi mâi-

ni, şi e în putere. Gândul 

ăsta îl însoţeşte prin deşer-

turi de nisip sau de ghea-

ţă şi îl împinge mai depar-

te. Şi tot gândul ăsta îl ţi-

ne şi pe loc. Când a avut 

ocazia să emigreze în Ame-

rica, cu Loteria Vizelor, a 

ales să rămână aici. A ales 

Loteria Viselor.

„Am ajuns la concluzia 

că doar rămânând aici pu-

tem schimba lucrurile. Noi, 

tinerii, avem o voce, putem 

să fim de folos şi să fim o 

inspiraţie. Frica este unul 

dintre cele mai mari obsta-

cole pe care trebuie să le de-

păşim, dacă dorim să ne 

atingem cele mai mari obiec-

tive. Teama de ceea ce poa-

te să se întâmple sau să nu 

se întâmple, teama de eşec 

sau chiar teama de ceea ce 

vor crede alţii dacă lucruri-

le nu funcţionează exact aşa 

cum te aştepţi. Crede în ti-

ne şi în visele tale. Conti-

nuă să stai în adevăr, chiar 

dacă te sperie. Iubirea în-

vinge frica”, spune Vlad.

A rămas într-o ţară cu 

multe motive de fugit în-

cotro vezi cu ochii, pentru 

că şi de-ar fi fugit nu s-ar 

mai fi putut ascunde nică-

ieri de amintirea copiilor 

pentru care oamenii ca el 

sunt vitali.

Iubirea lui a învins frica. 

Vlad doar aleargă, nu fuge!

În ultimii şase ani, banii 

strânşi de Vlad Pop din su-

doarea ultramaratoanelor la 

care a alergat şi generozi-

tatea celor care au crezut 

în el şi în proiectele Magic 

au asigurat transportul şi 

zile de neuitat în MagiCAMP 

pentru sute de copii cu di-

agnostic oncologic şi 100 

de burse educaţionale Ma-

gicEDU, în valoare de 

600.000 de lei, menite să 

prevină abandonul şcolar 

al acestor copii.

În plus, coordonează îm-

preună cu soţia sa Magi-

cHOME-ul de la Cluj-Napo-

ca (cazarea gratuită a copi-

ilor veniţi la tratament la 

Clinica de Pediatrie 2) şi 

Magic Box (cutiile de ali-

mente trimise lunar către 

de familii din Transilvania 

cu copii grav bolnavi).

Daca rezonezi cu scopul 

noil pentru care Vlad alear-

gă, poţi dona 2 euro prin 

SMS la numărul 8844, tex-

tul BURSA sau intrând pe 

https://asociatiamagic.ro.

Vlad aleargă pentru 
o șansă la educație!
Vlad Crișan Pop aleargă 105 km la Bucovina Ultra Rocks 
pentru a ajuta tinerii să învețe. Bursele MagicEDU acoperă 
cheltuielile pentru rechizite școlare și cărți.

Cea mai lunga cursă porneste de la baza pârtiei Runc (capă-
tul străzii Căprioarei) și urcă pe vârful Rarău de două ori (cu 
o buclă prin Cheile Moara Dracului și Codrul Secular 
Slătioara), apoi urcare pe Pietrosu Bistriţei prin Zugreni, co-
borâre lungă în satul Rusca și urcare pe vârful Giumalău de 
două ori (cu o buclă în Valea Putnei și Codrul Secular 
Giumalău), coborâre în TransRarău, după care direct către 
fi nish în Câmpulung Moldovenesc pe pârâul Mesteacăn.

1. Rarău (1) km 14 – AHC – (1200+, 300-)

2. Moara Dracului km 21 – HC (1270+, 1240-)

3. Slătioara km 27 – AHC (1580+, 1390-)

4. Rarău (2) km 34 – AHC – (2450+, 1540-)

5. Zugreni km 44 – AHC (2660+, 2630-) Cut-off time: 12h

6. Pietrosu Bistriţei km 48 – C (3800+, 2730-)

7. Rusca km 58 – AHC + Drop Bag (3900+, 3850-) 
Cut-off time: 16h

8. Giumalău (1) km 68 – HC (5120+, 3970-)

9. Valea Putnei km 78 – AHC (5220+, 5030-) Cut-off time: 21h

10. Giumalău (2) km 90 – HC ( 6470+, 5210-)

11. Poiana Stânii km 95 – AHC (6720+, 5850-)

12. Finish Câmpulung Moldovenesc km 105 – AHC 
(7200+, 7200-)

Cum va decurge maratonul
Bucovina Ultra Rocks – 105km?

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Cercetătorii italieni au 

descoperit, în urma unui 

studiu, faptul că oamenii 

infectaţi cu COVID-19 pot 

transmite virusul anima-

lelor de companie.

În perioada martie-mai a 

acestui an, cercetătorii au tes-

tat 540 de câini şi 277 de pi-

sici, animale de companie lu-

ate din gospodării din nordul 

Italiei, unde au existat cazuri 

de COVID-19. Studiul a iden-

tifi cat că doar 3,4% dintre 

câini şi 3,9% dintre pisici au 

prezentat anticorpi pentru co-

ronavirus, ceea ce înseamnă 

că animalele pot fi  infectate.

Testele prin tamponare care ca-

ută infecţiile virale active au ieşit 

negative la toate animalele, pentru 

că perioada de transmitere a viru-

sului s-a încheiat după două săp-

tămâni. Thomas Mettenleiter, con-

ducătorul Institutului Federal ger-

man pentru Cercetări cu privire la 

Sănătatea Animalelor (FLI), a de-

clarat că dimensiunile mari ale a-

cestui studiu au fost fără precedent 

şi că a fost dificil pentru oamenii 

de ştiinţă să culeagă monstrele.

Distanţarea dintre om 
şi animalul de companie

Conform cercetătorului, rezul-

tatele studiului indică faptul că 

acest virus circulă între oameni 

şi animale. Cu toate acestea, pi-

sicile şi câinii nu îndeplinesc un 

rol semnifi cativ în transmiterea 

COVID-19 şi oamenii nu trebuie 

să-şi limiteze contactul cu propri-

ile animale de companie.

Cu toate acestea, dacă oa-

menii se infectează, este reco-

mandat ca aceştia să-şi limite-

ze contactul cu animalele de 

companie, chiar dacă nu exis-

tă indicii că animalele pot mu-

ri din cauza virusului 

SARS-CoV-2.

Coronavirusul se poate transmite 
de la oameni la câini și pisici
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Mai multe lucrări vor fi 

finalizate şi date în folo-

sinţă în cursul lunii 

august, a anunţat prima-

rul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Zeci de locuri de parca-

re, noi tramvaie, dar şi un 

cimitir şi sala de sport a 

unui liceu vor fi date în fo-

losinţă în următoarea peri-

oadă, în Cluj-Napoca. Mo-

nitorul de Cluj prezintă în 

continuare proiectele de in-

vestiţii ce vor fi gata în lu-

na august sau la începutul 

lunii viitoare.

Parkingurile Mogoşoaia 
şi Primăverii 20

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, în cadrul şedinţei extra-

ordinare a Consiliului Local 

Cluj-Napoca de luni, că a-

tât parkingul Mogoşoaia, cât 

şi cel de pe strada Primăve-

rii nr. 20 vor fi gata până la 

finalul lunii curente.

„Parkingul Primăverii 20 

este în faza în care recep-

ţia este gata, acum este în 

pregătirea intabulării şi vom 

avea o şedinţă a Consiliu-

lui Local după 15 august 

pentru a putea să-l predăm 

Serviciului parcări, ca el să 

treacă mai departe, la dis-

tribuirea locurilor de par-

care. Este o lucrare din ba-

nii clujenilor, cu care cred 

că ne putem mândri. Parkin-

gul Mogoşoaia are ca ter-

men de finalizare data de 

15 august, urmând să intre 

în faza de recepţie şi este 

posibil ca la sfârşitul lunii 

sau la început de septem-

brie să convocăm din nou 

şedinţă de Consiliu Local 

pentru a-l da în folosinţă. 

Acest parking aduce o pre-

mieră absolută, acea tera-

să verde despre care am mai 

vorbit şi care sper să fie un 

model şi pentru alte parkin-

guri. În această toamnă, 

aproape 1.000 de locuri de 

parcare vor fi gata”, a de-

clarat Emil Boc.

Parkingul Mogoşoaia are 

regim de înălţime 2S+P, par-

ţial 2S+P+E. Suprafaţa te-

renului este de 3.910 mp, iar 

suprafaţa construită este de 

3.046 mp. Suprafaţa desfă-

şurată totală ajunge la 9.854 

mp. Valoarea investiţiei ajun-

ge la 15,4 milioane de lei. 

Parcarea va avea 292 locuri 

de parcare, inclusiv locuri 

pentru persoane cu dizabi-

lităţi, 80 de locuri pentru bi-

ciclete, 23 locuri de parca-

re pentru motociclete şi 9 

locuri de parcare pentru ma-

şini electrice. Totodată, au 

fost prevăzute 5 staţii de în-

cărcare (2 staţii de încărca-

re rapidă, 3 staţii cu încăr-

care lentă). Pe acoperişul 

terasă au fost prevăzute te-

ren de baschet, loc de joa-

că dotat cu tobogane, lea-

găne pentru copii şi un an-

samblu de joacă.

De cealaltă parte, parkin-

gul Primăverii 20 va oferi 

locuitorilor din zonă 378 

de noi locuri de parcare, 

dintre care 16 pentru per-

soane cu dizabilităţi, plus 

4 locuri pentru motocicle-

te/mopede şi 60 de locuri 

pentru biciclete. Valoarea 

totală a investiţiei este de 

25,5 milioane lei (fără 

TVA), adică circa 5,5 mili-

oane de euro. Potrivit mu-

nicipalităţii, finanţarea in-

vestiţiei se face din buge-

tul local.

Patru tramvaie noi 
sunt în teste

De asemenea, primarul 

a anunţat că patru tram-

vaie noi sunt în teste în 

municipiul Cluj-Napoca, 

afirmând că „se aşteaptă 

ca în a doua jumătate a 

lunii august să le regăsim 

şi în trafic, în oraş”.

Tramvaiele au fost achiziţio-

nate de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca printr-un proiect 

pe fonduri europene, urmând 

ca în cursul acestui an, un to-

tal de 11 tramvaie Astra Arad să 

ajungă pe malul Someşului Mic. 

Preţul unui tramvai se ridică la 

circa 1,95 milioane de euro.

Tramvaiele vor fi  livrate de 

Astra Arad, care a câştigat li-

citaţia lansată de Primărie. În 

total, vor fi  achiziţionate 24 de 

tramvaie. Valoarea totală a con-

tractului se ridică la aproxima-

tiv 40 de milioane de euro.

Totodată, Podul Fabricii a 

fost şi el fi nalizat, iar Comisia 

de recepţie este în procedură 

de convocare, a confi rmat pri-

marul Emil Boc. Suma totală 

a lucrărilor se ridică la 

16.383.034, 94 lei (TVA inclus).

August, luna inaugurărilor la Cluj-Napoca!
Ce investiții vor fi finalizate în perioada următoare? Zeci de locuri de parcare, cimitir și tramvaie noi în Orașul Comoară.

Parkingul Mogoşoaia aduce o premieră absolută, o terasă verde, 
care urmează să devină un model şi pentru alte parkinguri din Cluj-Napoca

Tot la fi nalul lunii august sau cel târziu începutul lunii sep-
tembrie va avea loc o ședinţă a Consiliului Local pentru 
aprobarea regulamentului de funcţionare a cimitirului Moș 
Ion Roată, din cartierul Someșeni, a cărui recepţie a început 
în cursul zilei de luni.

„Astăzi (luni – n.r.) a început recepţia cimitirului Moș 
Ion Roată, s-a întrunit Comisia de recepţie care a plecat 
pe teren pentru a începe procedura. La fel, la final de 
august sau început de septembrie, vom avea Hotărârea 
Consiliului Local pentru a putea aproba regulamentele 
de organizare, funcţionare, preţurile de concesiune pen-
tru acest nou cimitir”, a informat edilul.

Noul cimitir se desfășoară pe o suprafaţă de 20,1 hecta-
re. Acesta va cuprinde 5.553 morminte, 1.856 urne co-
lumbar, o capelă și spaţii verzi generoase. Pe o suprafa-
ţă de peste 85.000 mp vor fi plantaţi 2.115 arbori, ar-
buști – 5.500 și gard viu – 200 metri. Capela (cu demi-
sol, parter și etaj) include sală principală de ceremonii, 
cameră rece, grupuri sanitare și oficii, 2 vestiare, 2 biro-
uri, sală de mese cu oficiu și grup sanitar pentru per-
soanele cu dizabilităţi. De asemenea, au fost amenajate 
atât alei pietonale – pe o suprafaţa de peste 20.000 
mp, cât și parcaje – peste 12.000 mp, cu 473 locuri de 
parcare pentru autoturisme și 13 pentru autocare/auto-
buze, respectiv zone semicarosabile (peste 21.000 mp).

Cimitirul Moș Ion Roată 
este gata de recepție

Sală de sport la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”
„Veste bună pentru elevii de la «Șincai». 
Începerea școlii îi va găsi cu școala gata! 
Ultima situație de lucrări va fi trimisă până 
vineri, 7 august după care, din 14 august, 
Comisia de recepție va intra în faza finală, 
iar apoi ala de sport își va găsi finalizarea”, 
a confirmat Emil Boc. Lucrările la sala de 
sport au vizat o reabilitare completă a 
construcției, inclusiv restaurarea elemente-
lor arhitecturale cu valoare artistică. Valorea 
lucrărilor executate de Addconcept este de 
2,9 milioane de lei.
Din punct de vedere istoric, această clădire 
face parte din ansamblul Colegiului 
Reformat care a fost format inițial din 3 cor-
puri de clădire distincte. Clădirea vechiului 
Colegiu Reformat de pe strada Mihail 
Kogălniceanu nr. 14, edificiul sălii de sport 
și clădirea noului colegiu de pe strada 
Avram Iancu nr. 33, care astăzi este clădirea 
Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, cele 

trei imobile fiind construite în mai multe fa-
ze de dezvoltare ale ansamblului, fiind una 
dintre cele mai importante instituții de 
învățământ din istoria orașului.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali 

au aprobat, în şedinţa 

extraordinară de luni, 

alocarea a peste 

2,8 milioane de lei unor 

asociaţii clujene, 

pentru organizarea 

de evenimente culturale.

Asociaţiile care vor primi 

cofi nanţare nerambursabilă 

de la bugetul local pentru 

proiecte activităţi nonprofi t 

de interes general, în cadrul 

sesiunii a II-a de urgenţă 

sunt, în ordine descrescătoa-

re, următoarele:

• Fundaţia Corvineum „Cor-

vineum Alapítvány” – Festi-

valul Internaţional de Teatru 

Interferenţe, ediţia VII – Ori-

zonturi: 480.000 lei;

• Asociaţia Culturală Opera 2 

You – Opera Summer Hub 

2020 @Cluj100: 200.000 lei;

• ESUA Asociaţie Culturală 

Româno-Germană – Festiva-

lul Stradal WonderPuckEdiţia 

a 4-a: 110.000 lei;

• Asociaţia Playfi eld – The 

Power of Sport: 110.000 lei;

– Asociaţia Fapte – Jazz in 

the Park: Special Series: 

110.000 lei;

• Asociaţia Scena Urbană – SCE-

NA URBANĂ 2020: 100.000 lei;

• Asociaţia Consorţiul Studen-

ţilor din România TME – 

Transylvania Music Event edi-

ţia a 12-a: 100.000 lei;

• Federaţia Tinerilor din 

Cluj • Youth Participation 

& Culture@Cluj-Napoca: 

100.000 lei;

– Filiala Transilvania a Aso-

ciaţiei Române pentru Indus-

tria Electronică şi de Softwa-

re – Studiul Sectorului IT & 

C şi a potenţialului de digi-

talizare în municipiul Cluj-Na-

poca: 90.000 lei;

• Ordinul Arhitecţilor din Româ-

nia – Filiala Teritorială Transilva-

nia – Concursuri de Arhitectură 

şi Urbanism la Cluj: 90.000 lei.

În total, 95 de asociaţii 

clujene au depus cereri de 

fi nanţare, care au înusmat 

circa 9,18 milioane de lei, 

însă mai puţin de 70 au pri-

mit fonduri, suma pusă la 

bătaie de Primărie fi ind de 

2,8 milioane de lei. În peri-

oada 3-5 august 2020, soli-

citanţii au posibilitatea de-

punerii de contestaţii.

Zeci de evenimente culturale, finanţate cu 2,8 mil. lei din bugetul local
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ANUNŢ

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MIERCURI, 5 AUGUST 2020

Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
1. Str. Romul Ladea; str. Antonio Gaudi; Aleea Tisa; str. Zăvoiului; str. Nordului; str. An-

tim Ivireanu; str. Alex Roșca – parţial; str. Ioan Zaicu; str. Bratislava; str. Budapesta; str. 
Varșovia; Aleea Azaleelor; Aleea Tufanelelor; str. Cezar Boliac; str. Păunului; str. Ariciului; 
str. Voievodul Glad; str. Voievodul Gelu – parţial;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 13:00-18:00;

Localitatea: Dezmir
Strada/lista străzilor afectate
1. Str. Cloșca; str. Mestecenilor; str. Albinelor; str. Mălinului;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 10:00-16:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEȘ face totuși eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro și pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă 
și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, 
sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite a-
supra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările pro-
gramate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENŢI

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Administratorul societăţii
TRISOM BUFTEA S.A.

cu sediul în Cluj Napoca, Bld. Muncii, nr. 18 jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C Cluj sub nr. 
J12/4540/2004, CUI 17041196

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii 
nr.18, judeţul Cluj, în data de 07.09.2020, ora 11.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui evidenţa este ţinută la socie-
tate. Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în 
data de 08.09.2020, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea TRICOTAJE SOMEȘUL S.A. – în 
calitate de societate absorbantă și următoarele societăţi, în calitate de societăţi absor-
bite: TRISOM RECORD S.A. J12/4542/2004, CUI 17041218, TRISOM ZORILOR S.A. 
J12/4539/2004, CUI 17041200, TRISOM PAVLOV S.A. J12/4541/2004, CUI 17041188, 
TRISOM BUFTEA S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST S.A. J12/4538/2004, 
CUI 17041226, în conformitate de proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat 
în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu prevederile art. 242 al. 2 
din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv dizolvarea fără lichidare a so-
cietăţii TRISOM BUFTEA S.A. (societate absorbită) și transmiterea universală a patrimoniu-
lui acesteia către societatea absorbantă TRICOTAJE SOMESUL SA, în schimbul atribuirii că-
tre acţionarii societăţii TRISOM BUFTEA S.A. de acţiuni noi, emise de către societatea ab-
sorbantă în conformitate cu proiectul de fuziune.

3. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data înregistrării la Registrul Comerţu-
lui a Hotărârii ultimei Adunări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în fuziune, ca-
re va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. b din Legea 31/1990 privind societăţile.

4. Mandatarea Administratorului unic al societăţii să semneze Hotărârea AGEA în nu-
mele acţionarilor și să efectueze toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii la Ofi ciul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și formalităţile de publicare în Monito-
rul Ofi cial al României.

5. Mandatarea Administratorului unic pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor 
fi  luate în cadrul AGEA, să reprezinte societatea în legătură cu efectuarea demersurilor pri-
vind radierea societăţii din Registrul Comerţului, să reprezinte societatea la Tribunalul Spe-
cializat Cluj în vederea efectuării demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  consul-
tate la sediul societăţii TRISOM BUFTEA S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în original, la 
sediul societăţii TRISOM BUFTEA S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Administrator unic
BUHOŞ OCTAVIA-ANAMARIA

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Administratorul societăţii
TRISOM INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 18 jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C Cluj sub nr. 
J12/4538/2004, CUI 17041226

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii 
nr.18, judeţul Cluj, în data de 07.09.2020, ora 11.30, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui evidenţa este ţinută la socie-
tate. Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în 
data de 08.09.2020, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea TRICOTAJE SOMEȘUL S.A – în 
calitate de societate absorbantă și următoarele societăţi, în calitate de societăţi absor-
bite: TRISOM RECORD S.A. J12/4542/2004, CUI 17041218, TRISOM ZORILOR S.A. 
J12/4539/2004, CUI 17041200, TRISOM PAVLOV S.A J12/4541/2004, CUI 17041188, 
TRISOM BUFTEA S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST S.A. J12/4538/2004, 
CUI 17041226, în conformitate de proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat 
în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu prevederile art. 242 al. 2 
din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv dizolvarea fără lichidare a so-
cietăţii TRISOM INVEST S.A. (societate absorbită) și transmiterea universală a patrimoniu-
lui acesteia către societatea absorbantă TRICOTAJE SOMEȘUL S.A., în schimbul atribuirii că-
tre acţionarii societăţii TRISOM INVEST S.A. de acţiuni noi, emise de către societatea ab-
sorbantă în conformitate cu proiectul de fuziune.

3. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data înregistrării la Registrul Comerţu-
lui a Hotărârii ultimei Adunări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în fuziune, ca-
re va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. b din Legea 31/1990 privind societăţile.

4. Mandatarea Administratorului unic al societăţii să semneze Hotărârea AGEA în nu-
mele acţionarilor și să efectueze toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii la Ofi ciul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și formalităţile de publicare în Monito-
rul Ofi cial al României.

5. Mandatarea Administratorului unic pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor 
fi  luate în cadrul AGEA, să reprezinte societatea în legătură cu efectuarea demersurilor pri-
vind radierea societăţii din Registrul Comerţului, să reprezinte societatea la Tribunalul Spe-
cializat Cluj în vederea efectuării demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  consul-
tate la sediul societăţii TRISOM INVEST S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în original, la 
sediul societăţii TRISOM INVEST S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Administrator unic
BUHOŞ OCTAVIA-ANAMARIA

Petiţia iniţiată de 

Comunitatea Declic, prin 

care se solicită procuro-

rului general redeschide-

rea dosarului 10 august, 

a fost semnată de peste 

57.000 de români.

Peste 57.000 de cetăţeni îi 

solicită procurorului general, 

Gabriela Scutea, redeschide-

rea dosarului 10 august şi an-

chetarea celor care au dat dis-

poziţii „pentru agresarea şi ga-

zarea protestatarilor paşnici”, 

a anunţat Comunitatea Declic.

„Reprezentanţii Comunită-

ţii Declic i-au înmânat Procu-

rorului General petiţia şi i-au 

solicitat să analizeze cu cele-

ritate solicitarea a zeci de mii 

de cetăţeni, care aşteaptă să 

fi e făcută dreptate pentru su-

tele de victime din 10 august 

2018. Au trecut deja 2 ani de 

la violenţele din Piaţa Victori-

ei, iar dosarul este în continu-

are la faza de cercetare pena-

lă (…) În cazul în care Procu-

rorul General nu va ţine cont 

de solicitarea a zeci de mii de 

români, Comunitatea Declic 

va continua procedura în in-

stanţă şi va deschide chiar o 

acţiune la Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului, dacă va 

fi  necesar”, potrivit unui co-

municat al Comunităţii Declic.

În petiţie se solicită o an-

chetă temeinică şi imparţia-

lă. „Pentru a mai avea încre-

dere în justiţie, vrem să ve-

dem o anchetă temeinică şi 

imparţială, care să descope-

re vinovaţii pentru represiu-

nea din 10 august. Altfel, ris-

căm ca ancheta 10 august să 

devină un nou dosar ‘fără 

vinovaţi’, precum dosarele 

Revoluţiei şi Mineriadei”, se 

arată în petiţie.

„Justiţia să funcţioneze 
pentru toţi cetăţenii”

Cătălina Hopârteanu, re-

prezentant al Comunităţii De-

clic, a spus că nu cere altce-

va decât ca justiţia să funcţi-

oneze pentru toţi cetăţenii.

„Am fost toţi în stradă pen-

tru a apăra independenţa Jus-

tiţiei din România. Acum nu 

cerem altceva decât ca justi-

ţia să funcţioneze pentru toţi 

cetăţenii. Dacă Procurorul Ge-

neral nu va infi rma soluţia ru-

şinoasă a DIICOT, atunci va 

mai scrie o fi lă neagră în is-

toria justiţiei din România, 

după dosarele Revoluţiei şi 

Mineriadei”, a declarat Cătă-

lina Hopârteanu.

DIICOT a anunţat mier-

curi, 15 iulie, că a dispus cla-

sarea dosarului privind pro-

testul din 10 august 2018, a-

tât partea în care au fost cer-

cetaţi şefi i Jandarmeriei, cât 

şi sesizarea privind o tenta-

tivă de lovitură de stat.

În urma acestei decizii, au 

scăpat de acuzaţii colonelul 

Gheorghe Sebastian Cucoş, 

fost prim adjunct al Jandar-

meriei Române; maiorul La-

urenţiu Cazan, fost director 

general al Direcţiei Generale 

de Jandarmi a Municipiului 

Bucureşti; colonelul Cătălin 

Sindile, fost şef al Jandarme-

riei Române; comisarul şef de 

poliţie Mihai Dan Chirică, fost 

secretar de stat pentru relaţia 

cu prefecţii din MAI.

Românii cer redeschiderea 
dosarului „10 august”
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Germania a aprobat 

livrări de armament către 

Turcia, chiar şi după ce 

armata turcă a lansat o 

ofensivă în Siria, infor-

mează, luni, dpa. 

Informaţia este inclusă în 

răspunsul la o interpelare 

parlamentară a deputatei 

Sevim Dagdelen din parti-

dul Die Linke (Stânga).

Din 9 octombrie 2019, când 

Turcia a început operaţiunile 

militare în Siria, şi până în 22 

iulie anul acesta, guvernul de 

la Berlin a dat undă verde 

unor tranzacţii cu armament 

în valoare de 25,9 milioane 

de euro, însă – susţine Minis-

terul Economiei german – nu 

este vorba de arme de război.

Trupele turce au intrat în nor-

dul Siriei pentru a combate mi-

liţia kurdă YPG, considerată de 

Ankara organizaţie teroristă. Gu-

vernul german a impus ulteri-

or o interdicţie parţială a expor-

turilor către Turcia de arme şi 

alte echipamente care ar putea 

fi  utilizate în Siria.

Implicare controversată 
a Turciei în Libia

Exporturile de arme că-

tre Turcia sunt controver-

sate şi din cauza implicării 

acestei ţări în conflictul din 

Libia. Potrivit ONU, Turcia 

este una din ţările care în-

că nu respectă embargoul 

asupra armamentului pen-

tru Libia, deşi şi-a asumat 

un angajament în acest sens 

la summitul din ianuarie, 

de la Berlin, dedicat con-

flictului libian.

Die Linke cere un mora-

toriu complet asupra vân-

zărilor de arme către Tur-

cia. Sevim Dagdelen (foto), 

membră a Die Linke şi ex-

pertă în politică externă, 

consideră că produsele apro-

bate din octombrie ar putea 

deveni operaţionale şi pen-

tru utilizarea în Siria. Ea 

susţine că guvernul german 

„induce publicul în eroare” 

prin afirmaţiile că nu apro-

bă vânzarea armelor care 

pot fi folosite în Siria.

Germania aprobă livrări 
de armament către Turcia

Acţiunile Apple Inc. au 

urcat cu 7,1%, la un nivel 

record, după publicarea 

rezultatelor trimestriale 

solide, ajutând producăto-

rul de iPhone-uri să depă-

şească Saudi Aramco, 

devenind cea mai valoroa-

să companie listată din 

lume, transmite Reuters.

La Bursa de la New York, 

acţiunile Apple au urcat la ni-

velul record de 412 dolari. Da-

că închide la acest nivel, ca-

pitalizarea de piaţă a gigantu-

lui american va fi  de 1.786 mi-

liarde de dolari.

În decembrie, Aramco a 

devenit cea mai valoroasă 

companie listată din lume, 

în urma lansării ofertei sale 

publice iniţiale (IPO). În pre-

zent, capitalizarea sa de pia-

ţă se situează la 1.760 mili-

arde de dolari.

Apple a înregistrat în pri-

mul semestru al acestui an 

un profit de 22,5 miliarde 

de dolari, în creştere cu 4% 

faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut, în timp ce 

vânzările s-au majorat cu 

6%, până la 118 miliarde 

de dolari.

Rezultatele depăşesc aştep-

tările analiştilor, ceea ce a fă-

cut ca acţiunile Apple să în-

registreze, joia trecută, un 

avans de 5%, după închide-

rea Bursei de pe Wall Street.

Apple a devenit cea mai 
valoroasă companie

Succesul primei misiuni 

SpaceX cu echipaj uman a 

determinat NASA să reacţio-

neze foarte optimist cu pri-

vire la viitorul misiunilor 

spaţiale cu echipaj uman, 

transmite luni Space.com.

Capsula Crew Dragon, la bor-

dul căreia s-au afl at astronauţii 

NASA Bob Behnken şi Doug 

Hurley, a amerizat în Golful Me-

xic duminică, 2 august, fi nali-

zând cu succes istoricul zbor 

Demo-2 spre Staţia Spaţială In-

ternaţională (ISS). Lansarea mi-

siunii Demo-2 la 30 martie a re-

prezentat primul zbor orbital 

lansat de pe pământ american 

de la sfârşitul programului na-

vetelor spaţiale, în 2011. Acum, 

după misiunea Demo-2, naţiu-

nea americană va îngropa în 

memorie această perioadă de 

secetă a zborurilor spaţiale, du-

pă cum a declarat administra-

torul NASA Jim Bridenstine.

„A fost o mare victorie, dar 

este doar începutul. Intrăm într-o 

nouă eră a zborurilor spaţiale cu 

echipaj uman, în care NASA nu 

mai este singurul organism care 

achiziţionează, deţine şi operea-

ză toată tehnologia. Vom fi  un 

client – un client dintre numero-

şii clienţi pe o piaţă foarte robus-

tă pentru transportul astronauţi-

lor pe orbita terestră”, a susţinut 

Bridenstine, într-o conferinţă de 

presă de după amerizare.

NASA este primul client pen-

tru serviciile de „taxi spaţial” 

oferite de SpaceX: agenţia a fi -

nanţat dezvoltarea şi testarea 

capsulei Crew Dragon prin in-

termediul Programului Commer-

cial Crew, timp de 10 ani.

2,6 mld.  dolari pentru 
compania lui Elon Musk

În 2014, NASA a oferit com-

paniei lui Elon Musk un con-

tract în valoare de 2,6 miliarde 

de dolari pentru a fi naliza pro-

iectul Crew Dragon şi pentru a 

desfăşura cel puţin 6 misiuni 

operative spre şi dinspre ISS fo-

losind capsula Crew Dragon şi 

racheta Falcon 9. Boeing a pri-

mit un contract similar, în va-

loare de 4,2 miliarde de dolari, 

pentru dezvoltarea capsulei 

CST-100 Starliner. Starliner însă 

nu este gata să transporte astro-

nauţi. În prealabil, trebuie să 

ducă la bun sfârşit o misiune 

fără echipaj, după ce nu a reu-

şit să se întâlnească cu staţia or-

bitală în cadrul unei tentative 

din decembrie 2019.

SpaceX poate începe acum să 

pegătească prima da misiune ope-

rativă, Crew-1, cu un echipaj de 

4 persoane, ce urmează să fi e lan-

sată spre sfârşitul lui septembrie, 

dacă analiza datelor privind mi-

siunea Demo-2 nu va identifi ca 

niciun fel de probleme. Iar riscul 

descoperirii unor probleme încă 

nedetectate este extrem de mic, 

ţinând cont de modul în care s-a 

derulat această misiune.

„A fost o misiune care s-a 

desfăşurat incredibil de lin”, a 

declarat, duminică, preşedinte-

le SpaceX, Gwynne Shotwell. 

Ea a identifi cat două probleme 

minore, uşor de rezolvat. Ge-

neratorul de rezervă al vasului 

de recuperare GO Navigator, 

care a pescuit echipajul Crew 

Dragon din Atlantic, nu a func-

ţionat. În plus, nivelurile de te-

troxid de azot, un oxidant to-

xic, au rămas uşor crescute în 

jurul capsulei pentru o perioa-

dă de timp mai lungă decât se 

aşteptau membrii echipei de 

coordonare a misiunii, stimu-

lând echipa de recuperare să 

neutralizeze acest gaz înainte 

de a-i extrage pe Behnken şi 

Hurley din capsulă.

NASA nu este singurul client 

pentru capsula SpaceX Crew Dra-

gon. Compania cu sediul la Ho-

uston Axiom Space a rezervat o 

călătorie spre staţia orbitală cu 

această capsulă, lansarea fi ind 

anunţată pentru anul viitor.

De asemenea, compania ame-

ricană de turism spaţial Space 

Adventures a anunâat că doreş-

te să trimită 4 pasageri la bor-

dul Crew Dragon în 2021 sau 

2022. Această misiune nu are 

ca destinaţia staţia spaţială ci 

va urca pe o orbită superioară 

acesteia timp de 5 zile, după ca-

re va reveni la sol.

Colonizarea lui Marte, 
principalul obiectiv SpaceX

Între timp, compania lui Elon 

Musk a anunţat că testează de-

ja prototipuri pentru un nou mij-

loc de transport în spaţiu, Stars-

hip, care va fi  conceput pentru 

a transporta astronauţi pe Lu-

nă, pe Marte şi dincolo de Pla-

neta Roşie. Colonizarea lui Mar-

te însă rămâne principalul obiec-

tiv al SpaceX, după cum decla-

ra în repetate rânduri Elon Musk 

în 2002, când a pus bazele com-

paniei SpaceX.

NASA consideră Luna drept 

o bornă extrem de importantă 

pe drumul spre Marte, iar agen-

ţia spaţială americană a anun-

ţat că după 2030 doreşte să tri-

mită un prim echipaj pe Plane-

ta Roşie. NASA îşi dezvoltă în-

tre timp propriul sistem de trans-

port al astronauţilor spre Lună 

şi Marte – o capsulă denumită 

Orion şi o rachetă gigantică de-

numită Space Launch System 

(SLS). Orion şi SLS vor fi  testa-

te împreună, fără echipaj uman, 

spre sfârşitul anului viitor, într-o 

misiune în jurul Lunii.

Succesul misiunii Demo-2 

aduce aceste două destinaţii pu-

ţin mai aproape, au susţinut Bri-

denstine şi Shotwell.

„Este o zi mare. Trebuie să 

sărbătorim ce am realizat pâ-

nă acum, şi sosirea cu bine 

acasă a lui Bob şi Doug. Însă 

trebuie să ne gândim la aceas-

tă misiune ca la un resort pen-

tru a împinge lucrurile şi mai 

departe, prin programul Arte-

mis şi apoi, desigur, să ajun-

gem pe Marte”, a mai susţinut 

Gwynne Shotwell.

Capsula locuită SpaceX 
a revenit pe Pământ
NASA salută succesul primei misiuni SpaceX cu echipaj uman: „Este abia începutul!”

Capsula Dragon cu cei doi astronauţi a aterizat în largul Pensacola, Florida, 
după ce a traversat aparent fără să fi  fost afectată atmosfera Pământului
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore Ale-
xandrescu, mobilat, utilat, C.T. 
proprie, geamuri termopan, 
ocupabil imediat, preţ 73.500 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (7.7)

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

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

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. 
Informații suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (2.2)

¤ Vând teren în suprafață de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, prețul pieței din zo-
nă. Informații suplimentare la 
telefon 0747-417912. (2.7)

¤ Vând teren în suprafața de 
19130 mp, în cart. Iris, zona de 
case, str. Giuseppe Verdi, preț 10 
euro/mp.  Informații la telefon 
0744-653097. (2.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preț 360 euro. Informații la 
telefon 0744-979793. (2.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (2.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire anima-
le de companie, persoană bol-
navă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugrăvesc 
în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relații la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (2.7)

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
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TUIT

bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. 
Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (2.5)

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

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

¤ 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.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

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

¤ Executăm hidroizolaţii pro-
fesionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (14.20)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, cart. 

Bună Ziua. Ofer și cer seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

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

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

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, 
moloz, lemne, curăţăm gră-
dini, oferim seriozitate. Tele-
fon 0754-632471.

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

ELECTRO

¤ Vând TV SHOV, diagonala 
35 cm, în stare perfectă. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la telefon 0745-
083161. (2.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de 
funcționare, puțin folosită. 
Preț negociabil. Pentru 
informații suplimentare sunați 
a tel. 0759-912176. (2.7)

AUTO-MOTO

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 80 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la 0744-653097 

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puțin folosit, în stare 
bună de funcționare, preț nego-
ciabil. Informații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru 
informații sunați la tel. 0741-
028813. (2.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0745-569336. (2.7)

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligații, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condițiile de viață. 
Aștept telefoane la nr. 0756-
787551. (3.20)

LICITAȚII

¤ ANAF - Direcţia Generală Execu-
tări Silite Cazuri Speciale prin Ser-
viciul Executări Silite Cazuri Speci-
ale Regional Cluj-Napoca, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la lici-
taţie publică, în data de 
31.08.2020, ora 12.00, bunul 
mobil: Autoturism Suzuki Vitara, 
an fabricaţie 1997, nr. înmatricu-
lare CJ-76-CSA - preţ 3.993 lei. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul Serviciului Executări 
Silite Cazuri Speciale Regional 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, camera 238, telefon 
0264.705534 sau accesând pagi-
na de internet www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

CONVOCATOR

Administratorul societăţii
TRISOM ZORILOR S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 18 jud. Cluj, în-
matriculată la O.R.C Cluj sub nr. J12/4539/2004, CUI 17041200

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, judeţul Cluj, în data 
de 07.09.2020, ora 10.30, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui evi-
denţa este ţinută la societate. Dacă la prima convocare nu sunt 
întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data de 
08.09.2020, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordinea de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea TRI-
COTAJE SOMEȘUL S.A – în calitate de societate absorbantă și 
următoarele societăţi, în calitate de societăţi absorbite: TRI-
SOM RECORD S.A. J12/4542/2004, CUI 17041218, TRISOM 
ZORILOR S.A J12/4539/2004, CUI 17041200, TRISOM PA-
VLOV S.A. J12/4541/2004, CUI 17041188, TRISOM BUFTEA 
S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST S.A. 
J12/4538/2004, CUI 17041226, în conformitate de proiec-
tul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat în Monitorul 
Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu prevederile 
art. 242 al. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv 
dizolvarea fără lichidare a societăţii TRISOM ZORILOR S.A., 
(societate absorbită) și transmiterea universală a patrimo-
niului acesteia către societatea absorbantă, în schimbul atri-
buirii către acţionarii societăţii TRISOM ZORILOR S.A., de ac-
ţiuni noi, emise de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMESUL S.A. în conformitate cu proiectul de fuziune.

3. Aprobarea preluării imobilelor afl ate în patrimoniul 
TRISOM ZORILOR S.A., de către societatea absorbantă TRI-
COTAJE SOMEȘUL S.A, ca efect al fuziunii prin absorbţie, 
așa cum sunt descrise în proiectul de fuziune din data de 
18.06.2020 publicat în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 
2373 din 14.07.2020.

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data în-
registrării la Registrul Comerţului a Hotărârii ultimei Adu-
nări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în fuziu-
ne, care va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. b din 
Legea 31/1990 privind societăţile.

5. Mandatarea Administratorului unic al societăţii pen-
tru că, personal, în numele și pentru toţi acţionarii socie-
tăţii să semneze hotărârea AGEA ce va fi  adoptată și a ac-
tului constitutiv al societăţii actualizat cu toate modifi cări-
le, în condiţiile art. 204 din Legea 31/1990.

6. Mandatarea unei persoane pentru ducerea la îndepli-
nire a hotărârilor ce vor fi  luate în cadrul AGEA, să efectue-
ze toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii la Ofi ciul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și forma-
lităţile de publicare în Monitorul Ofi cial al României, să re-
prezinte societatea în legătură cu efectuarea demersurilor 
privind radierea societăţii din Registrul Comerţului, să repre-
zinte societatea la Tribunalul Specializat Cluj în vederea efec-
tuării demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii TRI-
SOM ZORILOR S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor gene-
rale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii TRISOM 
ZORILOR S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Administrator unic
GRAPA LEANCA SORINA

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

MARIAN AURELIAN-TRAIAN și asociaţii anunță inițierea 
planului urbanistic zonal „ELABORARE PUZ PENTRU CON-
STRUIRE IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂL-
ŢIME S+P+3E, OPERAŢIUNI NOTARIALE (COMASĂRI ŞI DEZ-
MEMBRĂRI PARCELE), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMU-
IRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, EXTINDERE 
REŢELE EDILITARE“, amplasat în Com. Florești, zona dealul 
Gârboului, Str. Prof. Dr. Vălean Mărgineanu, f.n., C.F. 74854, 
75519, 75520, 75483, 75482, 74291, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Flo-
rești, direcţia urbanism.
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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

ANUNȚ PUBLIC

Comuna Ciurila anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Înfi inţare sistem de distribuţie gaze naturale în 
localităţile Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, 
Pruniş, Sălicea, Sălişte, Şutu, comuna Ciurila, jud.Cluj“.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 9:00 
– 14:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC ETOLIA 
CONF SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul  

 in Mun. Cluj-Napoca, str. 
Frunzisului, nr. 60, jud Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00 – 16.30, marti –joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societăţii
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.

cu sediul social în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.14, judeţul Cluj, 
inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/152/1991 C.U.I. 202140

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, judeţul Cluj, în data 
de 07.09.2020 ora 09.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referintă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui 
evidenţă este ţinută la societate. Dacă la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data 
de 08.09.2020, în același loc și la aceeasi oră, cu urmatoarea

Ordinea de zi:
1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea 

TRICOTAJE SOMEȘUL S.A – în calitate de societate absorbantă 
și următoarele societăţi, în calitate de societăţi absorbite: 
TRISOM RECORD S.A., J12/4542/2004, CUI 17041218, 
TRISOM ZORILOR S.A. J12/4539/2004, CUI 17041200, 
TRISOM PAVLOV S.A. J12/4541/2004, CUI 17041188, TRISOM 
BUFTEA S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST 
S.A., J12/4538/2004, CUI 17041226, în conformitate de 
proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat în 
Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu 
prevederile art. 242 al. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea anulării acţiunilor pe care societăţile 
absorbite le deţin în societatea absorbantă și aprobarea 
anulării acţiunilor deţinute reciproc între societăţile absorbite, 
potrivit prevederile art. 250, al 2, lit b) din Legea 31/1990, 
așa cum sunt menţionate în proiectul de fuziune.

3. Aprobarea preluării imobilelor afl ate în patrimoniul 
societăţilor absorbite de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A, ca efect al fuziunii prin absorbţie, așa cum sunt 
descrise în proiectul de fuziune din data de de 18.06.2020 
publicat în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020.

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data 
înregistrării la Registrul Comerţului a Hotărârii ultimei 
Adunări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în 
fuziune, care va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. 
b din Legea 31/1990 privind societăţile.

5. Aprobarea majorării capitalului social al TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A. la valoarea de 18.461.022.50 lei, cu valoarea 
de 14.354.142,50 lei, prin emisiunea unui număr de 
5.741.657 acţiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei fi ecare, 
care se vor atribui acţionarilor societăţilor absorbite, în 
conformitate cu proiectul de fuziune. Aprobarea repartizării 
capitalului social intre acţionari conform proiectul de fuziune.

6. Aprobarea schimbării sediul social al societăţii de la adresa 
situată în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.14, la 
noua adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18.

7. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societăţii 
TRICOTAJE SOMEȘUL S.A. ca urmare a majorării capitalului 
social prin fuziune și a schimbării sediului social.

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii TRICOTAJE SOMEȘUL S.A. pentru că, personal, în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărârea 
AGEA ce va fi  adoptată și a actului constitutiv al societăţii actualizat 
cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 din Legea 31/1990.

9. Mandatarea unei persoane în vederea toate formalităţile 
privind înregistrarea hotărârii la Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj, să efectueze formalităţile de publicare 
a hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, precum și să 
reprezinte societatea la Tribunalul Specializat Cluj în vederea 
efectuării tuturor demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii TRICOTAJE 
SOMEŞUL S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale 
vor fi  depuse în original, la sediul societăţii TRICOTAJE 
SOMEŞUL S.A, cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Consiliul de Administraţie al societăţii 
TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.,

Prin Preşedinte C.A. LEANCA IOAN-GRIGORE

CONVOCATOR

Administratorul societăţii
TRISOM PAVLOV S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 18 jud. Cluj, înmatriculată 
la O.R.C Cluj sub nr. J12/4541/2004, C.U.I. 17041188

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, judeţul Cluj, în data 
de 07.09.2020, ora 09.30, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
la data de referinţă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui 
evidenţa este ţinută la societate. Dacă la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data 
de 08.09.2020 în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordinea de zi:
1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea 

TRICOTAJE SOMEȘUL S.A – în calitate de societate absorbantă 
și următoarele societăţi, în calitate de societăţi absorbite: 
TRISOM RECORD S.A. J12/4542/2004, CUI 17041218, 
TRISOM ZORILOR S.A. J12/4539/2004, CUI 17041200, 
TRISOM PAVLOV S.A. J12/4541/2004, CUI 17041188, TRISOM 
BUFTEA S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST 
S.A. J12/4538/2004, CUI 17041226, în conformitate de 
proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat în 
Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu 
prevederile art. 242 al. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv 
dizolvarea fără lichidare a societăţii TRISOM PAVLOV S.A., 
(societate absorbită) și transmiterea universală a patrimoniului 
acesteia către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii 
către acţionarii societăţii TRISOM PAVLOV S.A., de acţiuni 
noi, emise de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A. în conformitate cu proiectul de fuziune.

3. Aprobarea preluării imobilelor afl ate în patrimoniul 
TRISOM PAVLOV S.A., de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A, ca efect al fuziunii prin absorbţie, așa cum sunt 
descrise în proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat 
în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020.

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data 
înregistrării la Registrul Comerţului a Hotărârii ultimei 
Adunări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în 
fuziune, care va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. 
b din Legea 31/1990 privind societăţile.

5. Mandatarea Administratorului unic al societăţii pentru 
că, personal, în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 
să semneze hotărârea AGEA ce va fi  adoptată și a actului 
constitutiv al societăţii actualizat cu toate modifi cările, în 
condiţiile art. 204 din Legea 31/1990.

6. Mandatarea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire 
a hotărârilor ce vor fi  luate în cadrul AGEA, să efectueze 
toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii la Ofi ciul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și 
formalităţile de publicare în Monitorul Ofi cial al României, 
să reprezinte societatea în legătură cu efectuarea demersurilor 
privind radierea societăţii din Registrul Comerţului, să 
reprezinte societatea la Tribunalul Specializat Cluj în vederea 
efectuării demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii 
TRISOM PAVLOV S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale 
vor fi  depuse în original, la sediul societăţii TRISOM PAVLOV 
S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Administrator unic
GRAPA-LEANCA SORINA

CONVOCATOR

Administratorul societăţii
TRISOM RECORD S.A.

cu sediul în Cluj Napoca, Bld. Muncii, nr. 18 jud. Cluj, 
înmatriculată la O.R.C Cluj sub nr. J/12/4542/2004, cod 
unic de înregistrare 17041218

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
la adresa Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, judeţul Cluj, în data 
de 07.09.2020, ora 10.00, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
la data de referinţă 20.08.2020 în registrul acţionarilor a cărui 
evidenţa este ţinută la societate. Dacă la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data 
de 08.09.2020, în același loc și la aceeași oră, cu următoarea

Ordinea de zi:
1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre societatea 

TRICOTAJE SOMESS.A – în calitate de societate absorbantă 
și următoarele societăţi, în calitate de societăţi absorbite: 
TRISOM RECORD S.A. J12/4542/2004, CUI 17041218, 
TRISOM ZORILOR S.A. J12/4539/2004, CUI 17041200, 
TRISOM PAVLOV S.A. J12/4541/2004, CUI 17041188, TRISOM 
BUFTEA S.A. J12/4540/2004, CUI 17041196, TRISOM INVEST 
S.A. J12/4538/2004, CUI 17041226, în conformitate de 
proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat în 
Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020, și cu 
prevederile art. 242 al. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile.

2. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbţie, respectiv 
dizolvarea fără lichidare a societăţii TRISOM RECORD S.A. 
(societate absorbită) și transmiterea universală a patrimoniului 
acesteia către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii 
către acţionarii societăţii TRISOM RECORD S.A. de acţiuni 
noi, emise de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A. în conformitate cu proiectul de fuziune.

3. Aprobarea preluării imobilelor afl ate în patrimoniul 
TRISOM RECORD S.A., de către societatea absorbantă TRICOTAJE 
SOMEȘUL S.A., ca efect al fuziunii prin absorbţie, așa cum sunt 
descrise în proiectul de fuziune din data de 18.06.2020 publicat 
în Monitorul Ofi cial partea a IV nr. 2373 din 14.07.2020.

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii de la data 
înregistrării la Registrul Comerţului a Hotărârii ultimei 
Adunări Generale a Acţionarilor societăţilor implicate în 
fuziune, care va aproba operaţiunea, conform art. 249 lit. 
b din Legea 31/1990 privind societăţile.

5. Mandatarea Administratorului unic al societăţii să 
semneze Hotărârea AGEA în numele acţionarilor și să 
efectueze toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii 
la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și formalităţile de publicare în Monitorul Ofi cial al României.

6. Mandatarea Administratorului unic pentru ducerea 
la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi  luate în cadrul AGEA, 
să reprezinte societatea în legătură cu efectuarea demersurilor 
privind radierea societăţii din Registrul Comerţului, să 
reprezinte societatea la Tribunalul Specializat Cluj în vederea 
efectuării demersurilor legale privind aprobarea fuziunii.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii TRISOM 
RECORD S.A.

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale 
vor fi  depuse în original, la sediul societăţii TRISOM RECORD 
S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la prima 
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Administrator unic
BUHOŞ OCTAVIA-ANAMARIA
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Serie A, campionatul 
cu cele mai multe 
goluri din primele 5
Serie A, campionatul în care a lu-
at naștere celebrul „catenaccio”, 
sistemul tactic cu puternice ac-
cente defensive, ocupă anul 
acesta primul loc între cele cinci 
mari ligi europene de fotbal ca 
număr de goluri înscrise, 1.154 
în 380 de partide disputate pe 
parcursul sezonului, transmite 
EFE. Campionatul italian a dat 
anul acesta și cel mai prolifi c 
marcator, în persoana atacantu-
lui Ciro Immobile, care va intra în 
posesia trofeului Gheata de Aur 
graţie celor 36 de goluri reușite 
pentru Lazio Roma. De menţio-
nat că echipele din Serie A au 
marcat cu peste 200 de goluri 
mai mult decât formaţiile din 
campionatul Spaniei pe parcur-
sul ediţiei 2019-2020, în același 
număr de meciuri (380), în con-
diţiile în care cluburile din La Liga 
erau renumite până acum pen-
tru apetitul lor ofensiv.

Walter Zenga, 
demis de la Cagliari
Cagliari l-a numit luni pe Eusebio 
Di Francesco în postul de antre-
nor principal, după ce a decis să 
nu îi prelungească contractul lui 
Walter Zenga, fostul tehnician al 
echipelor FC Naţional, Steaua și 
Dinamo București. Di Francesco, 
în vârstă de 50 ani, a pregătit 
anterior formaţiile Sassuolo, AS 
Roma și Sampdoria Genova. În 
sezonul 2017-2018, el a reușit să 
atingă semifi nalele Ligii 
Campionilor cu AS Roma, după o 
ce a eliminat-o în sferturile de fi -
nală pe FC Barcelona. El a fost 
concediat, însă, în sezonul urmă-
tor, după o serie de rezultate ne-
satisfăcătoare. Walter Zenga (60 
ani), fostul portar al lui Inter 
Milano și al selecţionatei Italiei, 
numit în funcţie în luna martie, a 
condus-o pe Cagliari în doar 13 
meciuri, după ce sezonul din 
Serie A a fost întrerupt timp de 
trei luni din cauza pandemiei de 
coronavirus. Cu Zenga la timonă, 
sarzii au înregistrat 3 victorii, 4 
egaluri și 6 înfrângeri, terminând 
sezonul pe poziţia a 14-a.

Lucescu s-a îmbogăţit 
la Şahtior Doneţk
Mircea Lucescu s-a apucat deja 
de treabă la Dinamo Kiev, dar 
trecutul său de la Șahtior este ex-
ploatat în continuare de presa 
din Ucraina. Astfel, conform jur-
naliștilor de la Champion, antre-
norul român ar fi  plătit 5 milioa-
ne de euro doar impozitul pentru 
perioada 2012-2014. Tehnicianul 
român a făcut istorie la Șahtior, 
iar Rinat Ahmetov l-a răsplătit 
din plin pentru acest lucru. Astfel, 
site-ul Champion vorbește des-
pre suma totală pe care Lucescu 
ar fi  încasat-o de la „mineri” în 
cei 12 ani în care a pregătit gru-
parea din Doneţk.
Este vorba despre aproximativ 
50 de milioane de euro, aici in-
trând atât salariul, cât și bonu-
surile pentru performanţă. 
Vorbim, desigur, despre perioa-
da 2004-2016.
Numai în perioada 2012-2014, 
Mircea Lucescu ar fi  plătit impo-
zite către stat de aproximativ 5 
milioane de euro.
Conform Forbes, Lucescu a fost 
depășit în acea perioadă la plă-
titul impozitelor doar de boxe-
rul Wladimir Klitschko – 7 mili-
oane de euro.

Pe scurt

FC Viitorul Constanţa 

a câştigat pentru a treia 

oară la rând Liga Elitelor 

la fotbal sub 19 ani, după 

ce a învins-o pe Dinamo 

Bucureşti în fi nală cu sco-

rul de 6-5, la loviturile 

de departajare.

FC Viitorul a revenit prin 

golurile marcate de Darius 

Grosu (61) şi Louis Muntea-

nu (90+2), după ce a fost 

condusă la pauză cu 2-0. 

Pentru Dinamo au înscris 

Ioan Roberto Diniţă (38) şi 

Andrei Florescu (45+1).

Ioan Valentin Borcea, Io-

nuţ Geamănă şi Georgică 

Floarea au transformat pen-

tru Dinamo, iar de la Viito-

rul au înscris de la 11 metri 

Louis Munteanu, Constan-

tin Grameni, Alexi Pitu şi 

Georgescu. Au ratat Claudiu 

Stan şi Andrei Mitran, de la 

Dinamo, respectiv Dănulea-

sa, de la Viitorul.

Jucătorul finalei a fost 

ales Louis Munteanu de la 

FC Viitorul. De remarcat 

că Ahmed Bani a jucat la 

mai puţin de 24 de ore du-

pă ce a evoluat duminică 

seara pentru echipa de se-

niori a lui Dinamo, în me-

ciul cu FC Voluntari (2-1). 

Nicolas Popescu, fiul pre-

şedintelui clubului FC Vi-

itorul, Gheorghe Popescu, 

a fost rezervă în finală.

FC Viitorul va reprezen-

ta România în Youth Lea-

gue, echivalentul Ligii 

Campionilor pentru juni-

ori Under-19.

Trupa constănţeană a tre-

cut în semifinalele întrece-

rii de CFR Cluj în urma unui 

succes obţinut cu 2-1 în fa-

ţa echipei clujene.

Viitorul a câștigat 
Liga Elitelor

Bogdan Mara a anunțat, 

luni dimineață, că jucăto-

rii lui CFR Cluj nu vor să 

intre pe teren în meciul 

cu Universitatea Craiova.

Bogdan Mara (foto), direc-

torul sprortiv de la CFR Cluj, 

a aruncat „bomba” înaintea 

meciului cu Universitatea Cra-

iova. Mara a anunțat că echi-

pa ar putea să nu intre pe te-

ren, deoarece adversarii nu s-

au testat în ultimele 10 zile.

„Să vedem dacă se va dis-

puta această fi nală. Toată echi-

pa și toți jucătorii noștri se gân-

desc să nu se prezinte în aceas-

tă seară (luni - n.r.) și să nu 

disputăm acest meci. Toată echi-

pa e speriată de ceea ce s-a în-

tâmplat în această perioadă și 

le e frică să ia contact cu cei 

din echipa Craiovei”, a decla-

rat Bogdan Mara, la ProX, îna-

intea „fi nalei” de ieri.

Directorul sportiv al cluje-

nilor a fost extrem de supărat 

pe modul în care DSP Dolj a 

tratat cazurile de coronavirus 

de la Universitatea Craiova.

„Faptul că la Craiova au fost 

descoperite trei cazuri de CO-

VID și trei cazuri care au foar-

te mare legătură cu echipa. Vor-

bim de preparator fi zic, de an-

trenor secund, de team mana-

ger. Protocolul a stabilit că în 

cazul unui caz de COVID, jucă-

torii să fi e testați la 7 zile. Așa 

cum a fost la CFR, la Dinamo, 

Petrolul, Botoșani, Astra. Toate 

aceste echipe, DSP-urile din 

orașele respective au respectat 

acest protocol și nu le-au dat 

dreptul să se antreneze. Noi am 

stat 10 zile fără să ne antrenăm 

și am retestat 10 zile.  Ultima 

testare a fost pe 24 iulie. Sun-

tem în 3 august. Socotiți câte 

zile sunt. Conform protocolului 

trebuiau testați la 7 zile și să ve-

dem rezultatele. Craiova e în al-

tă țară, nu e în România? Acest 

protocol e clar, e stabilit de Mi-

nisterul Sănătății, FRF, LPF. Echi-

pele trebuie testate la 7 zile. 

Cum se poate ca DSP Dolj să 

dea o altă adresă și să le dea 

drept imediat de antrenament, 

în care să se spună că acele ca-

zuri nu legătură cu echipa?”, a 

tunat Bogdan Mara.

CFR Cluj a turnat gaz pe foc 
înainte de „finala campionatului”

Cu 66 de prezenţe în naţi-

onala României şi 101 de  

meciuri în trei dintre cele 

mai mari campionate din 

Europa, Tamaş va fi  „tur-

nul de control” al defensi-

vei lui „U” în noul sezon.

De-a lungul carierei, Gabi 

Tamaş a strâns 10 prezenţe în 

cea mai mare competiţie eu-

ropeană, UEFA Champions 

League pentru Galatasaray 

(2003-2004) şi FCSB (2015-2016 

şi 2016-2017), atât în califi -

cări, cât şi în faza grupelor. 

În Europa League, fundaşul a 

bifat 32 de jocuri şi trei reu-

şite cu Dinamo Bucureşti 

(2005-2006, 2008-2009 şi 

2009-2010), Celta Vigo 

(2006-2007), FCSB (2016-2017) 

şi Hapoel Haifa (2018-2019).

La capitolul trofeelor câşti-

gate, noul fundaş al Universi-

tăţii Cluj are o colecţie impre-

sionantă de titluri: campiona-

tul României cu FCSB în sezo-

nul 2014-2015, Cupa Români-

ei în trei rânduri, cu Dinamo 

Bucureşti (2002-2003 şi 

2004-2005) şi FCSB (2014-2015). 

Cu alb-roşii a triumfat şi în Su-

percupa României, în 2006.

În afara graniţelor, Gabi Ta-

maş s-a impus alături de Hapo-

el Haifa în Cupa şi în Super-

cupa Israelului la fi nalul sta-

giunii 2017-2018, contribuind 

decisiv la primele două trofee 

câştigate de formaţia din Hai-

fa după o pauză de 15 ani. În 

acel an, el a fost inclus echi-

pa sezonului şi a fost decla-

rat cel mai bun jucător din 

prima ligă israeleană.

Gabi Tamaş are în CV echi-

pe din campionate de top ale 

Europei. A făcut pasul în fot-

balul mare la vărsta de 20 de 

ani, atunci când a trecut de la 

Dinamo Bucureşti la Galatasa-

ray, pentru care a bifat şase 

prezenţe în Superliga turcă. În 

sezonul 2006-2007, a fost titu-

lar incontestabil în defensiva 

celor de la Celta Vigo în LaLi-

ga, cu 29 de apariţii. Acelaşi 

scenariu s-a repetat şi în Fran-

ţa un an mai târziu, când a 

trecut în tabăra celor de la AJ 

Auxerre, pentru care a avut 27 

de partide jucate în Ligue 1.

La mijlocul stagiunii 

2009-2010, jucătorul originar 

din Braşov a făcut pasul în 

fotbalul englez, la West 

Bromwich, sub formă de îm-

prumut de la Auxerre, intrând 

rapid în echipa de start a lui 

Roberto Di Matteo. Pentru clu-

bul din West Midlands, Tamaş 

a strâns 23 de prezenţe şi do-

uă goluri în primul sezon, pro-

movând din Championship în 

prima ligă din Albion. A fost 

transferat defi nitiv, iar pe par-

cursul a trei sezoane de Pre-

mier League a fost evoluat în 

45 de jocuri pentru West Brom.

Vasta experienţă la nivel de 

club este confi rmată şi de cele 

66 de prezenţe în tricoul Naţi-

onalei României, pentru care a 

debutat pe 13 februarie 2003, la 

20 de ani, într-un amical pier-

dut de „tricolori” cu 2-4 în faţa 

Rusiei în care a fost integralist. 

Cel mai înalt nivel al carierei in-

ternaţionale l-a fost reprezentat 

momentul EURO 2008, turneu 

la care a fost titular în toate ce-

le trei meciuri jucate în „grupa 

morţii”, unde România a întâl-

nit Franţa (0-0), Italia (1-1) şi 

Olanda (0-2). Pentru reprezen-

tativa României, Gabi Tamaş a 

mai evoluat în 35 de partide ofi -

ciale din campaniile de califi ca-

re pentru Campionatele Euro-

pene, Cupa Mondială şi UEFA 

Nations League, reuşind să mar-

cheze de două ori.

Noul jucător al Universită-

ţii este gata de această nouă 

provocare şi s-a arătat decis 

să performeze la FC Univer-

sitatea Cluj.

„Sunt încântat de venirea la 

U. Am ales acest club în pri-

mul rând pentru fani, am vă-

zut ce atmosferă pot face, este 

ceva unic în România. M-a atras 

faptul că aici este un club de 

tradiţie, cu o istorie atât de lun-

gă. Potenţialul acestei echipe 

este uriaş şi pot spune că FC 

Universitatea Cluj merită să a-

jungă iar sus, în prima ligă, 

acolo unde îi este locul, iar la 

asta vreau să contribui şi eu. 

Mi-ar plăcea să mă retrag din 

fotbal de la U, ar fi  un lucru 

frumos”, a spus Tamaş, după 

ce a semnat cu „U”.

Reconstrucția lui „U” începe 
cu transferul unui veteran
Transferul verii în fotbalul românesc: FC Universitatea Cluj a bătut palma 
cu Gabriel Tamaş, unul dintre cei mai buni fundași centrali din România

Gabriel Tamaș este gata de această nouă provocare şi s-a arătat decis să performeze la FC Universitatea Cluj
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