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SĂNĂTATE

Medicii şcolari, 
detaşaţi la DSP-uri
Medicii şi asistenţii din şcoli, chemaţi la 
Direcţiile de Sănătate Publică în lupta cu 
COVID-19.  Pagina 4

EDUCAŢIE

Profesorii clujenii, 
primii la titularizare
Rezultatele obţinute la examenul de titu-
larizare plasează judeţul Cluj pe primul 
loc în ţară.  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

DIICOT redeschide ancheta împotriva 
jandarmilor în dosarul „10 august”

SOCIAL

Femeile fac legea când vine vorba 
de vacanţele românilor!

Procurorul-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Te-
rorism (DIICOT), Giorgiana Ho-
su, a infi rmat parţial, marţi, so-
luţia de clasare a dosarului „10 
august” şi a dispus redeschide-
rea urmăririi penale în cazul 
foştilor şefi  din Jandarmerie.

Prin această decizie, a fost 
redeschisă urmărirea penal fa-
ţă de colonelul Gheorghe Se-
bastian Cucoş, fost prim-ad-
junct al Jandarmeriei Române; 
maiorul Laurenţiu Cazan, fost 
director general al Direcţiei Ge-
nerale de Jandarmi a Munici-
piului Bucureşti; colonelul Că-
tălin Sindile, fost şef al Jandar-
meriei Române; comisarul-şef 
de poliţie Mihai Dan Chirică, 
fost secretar de stat pentru re-
laţia cu prefecţii din Ministerul 
Afacerilor Interne (MAI).

Astfel, şefa DIICOT a admis 
plângerile formulate de mai 
mulţi petenţi împotriva Ordo-

nanţei de clasare şi a decis re-
deschiderea urmăriri penale 
sub aspectul săvârşirii de că-
tre Cucoş, Cazan, Sindile şi 
Chirică a infracţiunilor de abuz 
în serviciu, participaţie impro-
prie la purtare abuzivă, parti-
cipaţie improprie la fals inte-
lectual, participaţie improprie 
la uz de fals, complicitate la 
abuz în serviciu şi complicita-
te la participaţie improprie la 
purtare abuzivă.

De asemenea, dosarul se va 
redeschide sub aspectul săvâr-
şirii infracţiunilor de favoriza-
rea făptuitorului, fals intelectu-
al şi uz de fals. Pe de altă par-
te, procurorul-şef al DIICOT a 
menţinut soluţia de clasare pri-
vind o tentativă de lovitură de 
stat. Dacă această decizie de re-
deschidere parţială a anchetei 
va fi  aprobată de un judecător 
de la Curtea de Apel Bucureşti, 
dosarul va fi  declinat la Secţia 
Parchetelor Militare.

Femeile sunt cele care de-
cid unde pleacă familia în va-
canţă şi tot ele rezervă hote-
lul, iar această tendinţă se 
menţine la toate segmentele 
de vârstă, arată un studiu re-
alizat de portalul litoralulro-
manesc.ro, care a luat în cal-
cul circa 40.000 de rezervări 
din lunile iunie şi iulie ale a-
cestui an. Astfel, în peste 
60,5% din cazuri, femeile au 
fost cele care au ales destina-
ţia de vacanţă şi tot ele au re-
zervat şi hotelul. Din totalul 
rezervărilor, doar 39,5% au 
fost făcute de bărbaţi.

„Indiferent de vârstă, tot fe-
meile decid în cuplu, în majo-
ritatea cazurilor, unde se face 
vacanţa. Pentru sejururile de 
litoral vorbim mai ales de fa-
milii cu copii şi, în general, ma-
ma are această preocupare, re-
spectiv să aleagă destinaţiile şi 
în funcţie de preferinţele şi ne-
voile copiilor. Taţii preferă, pro-

babil, să lase decizia în mâini-
le soţiilor, ca să nu li se repro-
şeze atunci când ajung la ma-
re că nu au făcut alegerea co-
rectă”, a declarat directorul ge-
neral Ionuţ Nedea.

De asemenea, în majoritatea 
cazurilor în care femeia face 
rezervarea, este vorba despre 
familii cu copii. Atunci când 
rezervarea este făcută de băr-
bat, în general este vorba des-
pre cupluri fără copii. Potrivit 
aceluiaşi studiu, în această va-
ră, pe litoral, s-au făcut mult 
mai multe rezervări last minu-
te decât anul trecut.

Totodată, în ultima vreme, 
s-a mai constatat şi o tendin-
ţă de creştere a ponderii rezer-
vărilor pentru sejururi în tim-
pul săptămânii, care nu includ 
weekend-ul, în condiţiile în ca-
re în timpul săptămânii nu es-
te foarte aglomerat şi pentru 
că tarifele sunt, în medie, cu 
10% mai mici.

Situația epidemiei 
de coronavirus

55.241   de persoane infectate 
la nivel național

1.268.899  de teste prelucrate

436 pacienți la Terapie Intensivă

1.294 cazuri confi rmate la Cluj

28.006  vindecați

2.480  decese
*până la închiderea ediției
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Autobuzele din Cluj-Napoca, ca noi după doi ani de uzură
Clujenii se bucură de autobuze de calitate. La București, Otokarul turcesc este un calvar. Pagina 3

Hegemonia ardeleană!

„Feroviarii” au cucerit al treilea titlu consecutiv de campioană a României, 
după „finala” câștigată cu CSU Craiova. Elevii lui Dan Petrescu s-au bucurat alături 
de fani, în Piața Avram Iancu, într-o petrecere care a durat până în zorii zilei. Pagina 12

CeFeRicire! CFR Cluj, noua campioană a provinciei
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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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TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/28° Soare

19°/29° Înnorat
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Floreştenii, exasperaţi de caii 
care le mănâncă florile

Caii liberi din comuna Florești nu mai reprezin-
tă deloc o glumă, iar problema începe să devi-
nă tot mai enervantă pentru localnici. Toată lu-
mea știe că pe străzile din Florești umblă de 
mai multă vreme o „familie” de cai formată 
din doi adulţi și un mânz. Animalele se plimbă 

liniștite printre mașini și mânăncă fl orile plan-
tate în jurul blocurilor. O femeie și-a strigat ne-
mulţumirea pe Facebook și a transmis un me-
saj ferm către primarul Horia Șulea și consilierii 
locali. „Oare ia cineva măsuri? Ne-am cam să-
turat să ne mânănce caii fl orile și să ne frece 
mașinile parcate. Asta se întâmplă pe strada 
Porii, dar sunt convinsă că și pe alte străzi!”, a 
fost mesajul femeii din Florești.

Focar de infecţie 
la Centrul de Dializă Turda
Un nou focar de coronavirus a fost depistat 
în judeţul Cluj după ce luni s-a discutat inclu-
siv posibilitatea carantinării localităţii 
Sălicea. Astfel, 11 persoane au fost depistate 
pozitiv cu COVID-19 la Centrul de Dializă din 
Turda, în urma unor teste efectuate de DSP 
Cluj. „Au fost 145 de persoane testate la 
Centrul de Dializă Turda – 11 persoane au 
fost descoperite pozitiv, iar restul negativ. 
Din cei 11, cinci sunt din judeţul Alba”, a 
confi rmat prefectul judeţului Cluj, Mircea 
Abrudean. Reamintim, că trei persoane au 
fost depistate pozitiv, luni, în Sălicea, însă nu 
se pune problema carantinării localităţii. 
Anunţul cu privire la cele trei persoane de-
pistate pozitiv cu coronavirus a fost făcut de 
primarul comunei Ciurila, Cristinel Popa.

Mărire babană de salariu 
pentru şefii DSP-urilor
Șefi i Direcţiilor de Sănătate Publică (DSP) vor 
benefi cia de salarii majorate în următoare pe-
rioadă, conform unui anunţ făcut de ministrul 
Sănătăţii Nelu Tătaru. Ei se vor bucura de o 
majorare consistentă în starea de alertă, asta 
în condiţiile în care DSP a fost cea mai contes-
tată instituţie încă de la debutul pandemiei de 
COVID-19. Astfel, salariile vor fi  majorate cu 
40% la salariul de bază pentru directorul exe-
cutiv și directorilor executivi adjuncţi – condu-
cerii. De exemplu, dr. Mihai Moisescu-Goia, șe-
ful DSP Cluj, are un venit de 11.335 de lei, iar 
după creșterea cu 40%, el va încasa peste 
15.000 de lei lunar. Totuși, deși Moisescu-Goia 
ocupă o funcţie-cheie în actualul context, pre-
zenţa lui a fost una palidă încă de la începutul 
pandemiei de COVID-19. Pe lângă șefi i DSP, 
vor fi  recompensaţi și medicii epidemiologi cu 
un spor de 30%. DSP va primi personal supli-
mentar în următoarea perioadă după ce ani la 
rând nu au fost scoase la concurs posturi pen-
tru medici epidemiologi. Acum, acești doctori 
vor trebui să treacă printr-o perioadă de instru-
ire, pentru că munca unui epidemiolog, mai 
ales în contextul actual, este una amplă, având 
în vedere anchetele epidemiologice care se fac 
în cazul persoanelor depistate pozitiv.

Pe scurt

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a fost 

audiat, marţi, în Comisia 

parlamentară de anchetă 

„Sparanghel”, cu privire 

la aglomeraţia creată în 

parcarea Aeroportului 

Internaţional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca, 

în data de 9 aprilie.

Mircea Abrudean a declarat 

că, din punctul său de vedere, 

situaţia a fost generată de mai 

mulţi factori, primul dintre aceş-

tia fi ind lipsa colaborării dintre 

Aeroportul Cluj şi companiile 

aeriene care au operat cursele 

charter, dar şi între transporta-

tori şi muncitori, aceştia din ur-

mă nefi ind informaţi în legătu-

ră cu ora decolării.

„Din punctul meu de vede-

re, au fost mai multe elemen-

te care au dus la acel incident, 

au fost mai mulţi factori care 

au determinat situaţia de aco-

lo. În primul rând, o lipsă de 

colaboarare între aeroport, com-

paniiile aeriene şi transporta-

tori, între muncitori şi compa-

niile angajatoare. Oamenii au 

venit acolo fără să ştie orele de 

plecare, fără să ştie cu ce cur-

să pleacă, deci din acest punct 

de vedere a fost o lipsă de co-

municare şi colaborare. De a-

semenea, a lipsit un coordona-

tor sau un organizator unic, ca-

re să gestioneze situaţia din 

punct de vedere al muncitori-

lor şi al angajatorilor din Ger-

mania”, a declarat Abrudean, 

pentru Monitorul de Cluj.

A fost „un vid legislativ”, 
anunţă Abrudean

De asemenea, a existat un 

vid legislativ, care a fost ulte-

rior remediat prin Ordin de 

ministru, care a condus la 

aglomerarea parcării Aeropor-

tului Cluj, consideră prefec-

tul de Cluj.

„Al doilea aspect a fost un 

vid legislativ care a fost con-

statat în ziua respectivă şi ul-

terior remediat printr-un or-

din al ministrului Transportu-

rilor care să gestioneze prac-

tic zborurile, programarea 

acestora, să stabilească faptul 

că nu mai pot fi  programate 

decât la intervale de 4 ore. 

Prin Ordin au fost stabilite şi 

nişte reguli clare pentru com-

paniile aeriene, pentru Auto-

ritatea Aeronautică Română, 

care a avizat programul de 

zbor, pentru transportatorii 

care au adus muncitorii în ae-

roport”, a mai spus Abrudean.

Instituţiile abilitate 
nu ar fi  anunţat 
Comitetul Judeţean

Totodată, prefectul Clu-

jului susţine că instituţiile 

abilitate nu au informat Co-

mitetul Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă Cluj cu 

privire la zborurile progra-

mate în data de 9 aprilie, 

luarea unor măsuri pentru 

distanţarea muncitorilor fi-

ind astfel imposibilă.

„Am mai constat o de-

ficienţă de comunicare în-

tre mai multe instituţii cu 

atribuţii în domeniu, în 

sensul în care nu au infor-

mat de niciun fel Comite-

tul Judeţean pentru Situ-

aţii de Urgenţă cu privire 

la existenţa acestor zbo-

ruri, pentru că dacă am fi 

cunoscut situaţia dinain-

te, am fi luat măsuri şi lu-

crurile s-ar fi desfăşurat 

aşa cum s-au desfăşurat 

începând cu data de 10 

aprilie, fără niciun fel de 

problemă”, a conchis Mir-

cea Abrudean.

Reamintim că, în faţa 

Comisiei de anchetă au fost 

audiaţi anterior şi Adrian 

Florin Lotrean, administra-

torul societăţii care gesti-

onează parcarea Aeropor-

tului Cluj-Napoca, GOTO 

Parking SRL, David Ciceo, 

directorul Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” 

Cluj, dar şi prefectul de Su-

ceava, Gheorghe Alexan-

dru Moldovan.

David Ciceo a declarat 

că Poliţia Transporturi Ae-

riene a fost cea care i-a pre-

luat pe cei peste 1.800 de 

muncitori în ziua de 9 apri-

lie, când a avut loc buscu-

lada scandaloasă la aero-

port. De asemenea, el a adă-

ugat că cele 12 avioane tip 

charter puse la dispoziţia 

muncitorilor români pentru 

a se deplasa în Germania şi 

Olanda „nu au creat o situ-

aţie excepţională”, pentru 

că acestea au fost progra-

mate să plece de-a lungul 

întregii zile, iar Poliţia es-

te cea care i-a preluat, fi-

ind atribuţia lor.

Prefectul județului Cluj, 
audiat în Comisia „Sparanghel”
Mircea Abrudean: „A existat o lipsă de colaborare, 
dar și un vid legislativ care a dus la această situație”

Peste 1.800 de români care au plecat în străinătate la cules de sparanghel au creat o busculadă în parcarea Aeroportului Cluj
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Lucrările de reabilitare struc-

turală şi reamenajare arhi-

tecturală pentru clădirea de 

ateliere la Şcoala Gimnazială 

Specială pentru Defi cienţi de 

Auz „Kozmutza Flóra” din 

Cluj-Napoca se afl ă

în plină desfăşurare.

Intervenţiile vizează refa-

cerea faţadelor construcţiei 

care găzduieşte atelierele in-

stituţiei, termoizolarea între-

gii clădiri, precum şi derula-

rea unor operaţiuni la nive-

lul învelitorii clădirii, înlocu-

irea elementelor de lemn de-

gradate, a jgheaburilor, bur-

lanelor şi a ţiglelor deterio-

rate. Pe lângă acţiunile de 

consolidare a structurii de re-

zistenţă, lucrările constau în 

realizarea termoizolării, hi-

droizolării la nivelul planşe-

elor şi a pardoselilor, reface-

rea/fi nisarea pereţilor, reali-

zarea de tâmplării noi.

Lucrările mai vizează, tot-

odată, şi refacerea instala-

ţiilor de alimentare cu ener-

gie electrică, atât cele inte-

rioare cât şi cele de la exte-

riorul construcţiei, precum 

şi instalaţiile de apă şi ca-

nalizare. De asemenea, in-

stalaţia de încălzire va fi în-

locuită cu una nouă cu per-

formanţe superioare în ce-

ea ce priveşte randamentul, 

confortul termic şi siguran-

ţa în exploatare, cea veche 

fiind dezafectată. La finalul 

lucrărilor, spaţiile vor fi do-

tate cu mobilier nou, jocuri 

adaptate vârstei elevilor ca-

re le vor utiliza, iar atelie-

rele de pictură vor dispune 

de toate materialele necesa-

re pentru ca tinerii ce le trec 

pragul să îşi poată pune în 

valoare creativitatea.

Spaţiul care împrejmuieş-

te clădirea atelierelor a fost, 

de asemenea, regândit, ur-

mând a fi  întreprinse acţiuni 

pentru asigurarea unui acces 

facil pentru persoanele cu han-

dicap locomotor. De aseme-

nea, va fi  creată şi o zonă de 

spaţiu verde, urmând a fi  plan-

taţi pomi. Lucrările au un ter-

men de execuţie de 22 de luni 

şi sunt realizate de către so-

cietatea Construct Mapcom 

SRL. Valoarea totală lucrări-

lor este de 3.320.702 de lei 

(fără TVA).

Școala pentru Deficienții 
de Auz, în plină reabilitare

Lucrările pe Autostrada 

Transilvania (A3) se desfă-

şoară în ritm alert 

şi sunt şanse ca în luna 

septembrie nodul rutier de 

la Cheţani să fi e inaugurat.

Specialiștii de la Asociaţia 

Pro Infrastructură (API) au pu-

blicat noi imagini fi lmate cu 

drona de pe Autostrada Tran-

silvania, lotul Câmpia Turzii – 

Cheţani, iar veştile sunt exce-

lente pentru şoferi. Tronsonul 

construit de Straco și subcon-

tractorii Marcotim (terasamen-

te) și Baxcom (structuri) avan-

sează într-un ritm bun.

La nodul rutier Chețani, 

umpluturile sunt foarte aproa-

pe de fi nalizare, fi ind execu-

tat deja un prim sector al stra-

tului de balast stabilizat, anunță 

reprezentanții ONG-ului pen-

tru infrastructură. API speră 

că plățile pentru constructori 

se vor realiza în timp util de 

către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR).

„Ne exprimăm speranța că 

plățile se vor realiza extrem 

de rapid dinspre CNAIR spre 

Straco și mai departe spre sub-

contractorii și furnizorii 

implicați în această lucrare, 

astfel încât în septembrie no-

dul Chețani să fi e deschis tra-

fi cului în paralel cu tronsonul 

vecin Chețani-Iernut, iar re-

stul contractului să continue 

într-un ritm corespunzător și 

să fi e fi nalizat în cursul anu-

lui viitor”, se arată într-un me-

saj postat de API.

Nodul rutier Cheţani (A3), 
aproape de finalizare

Cercetătorii Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB), cu 

sprijinul Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca, au 

realizat un studiu cu pri-

vire la evoluţia economică 

a municipiului 

Cluj-Napoca şi a Zonei 

Metropolitane Cluj.

Potrivit analizei întocmite 

de către Centrul Interdiscipli-

nar pentru Ştiinţa Datelor din 

cadrul UBB, în 2020, Cluj-Na-

poca excelează în patru do-

menii transnaţionale – tehno-

logia informaţiei & comunica-

ţii, servicii de suport pentru 

afaceri, inginerie & cercetare 

& dezvoltare, precum şi ser-

vicii fi nanciare.

Acest tip de dezvoltare a 

permis ca, în anul 2018, ora-

şul Cluj-Napoca să facă parte 

din cele mai dezvoltate 50 de 

oraşe din Uniunea Europeană 

în grupa de PIB/locuitor 19.000 

– 27.000 PPC (paritatea pute-

rii de cumpărare – n.r.), ocu-

pând a 16-a poziţie ca mări-

me a economiei bazate pe creş-

tere şi creativitate.

Totodată, economia ora-

şului a crescut cu 2,3% la 

nivelul pieţei muncii, cu 

5.818 locuri de muncă, din 

ianuarie 2019 până în ianu-

arie 2020. Astfel, Cluj-Napo-

ca a înregistrat cea mai di-

namică economie regională 

din România.

Totuşi, până la fi nalul lu-

nii mai 2020, s-au pierdut 

3.437 locuri de muncă, mai 

precis o scădere de 1,4% a 

numărului de salariaţi. Potri-

vit analizei, 1 din 4 salariaţi 

din judeţul Cluj au avut con-

tractul suspendat în contex-

tul pandemiei, iar până în lu-

na iulie, au fost suspendate 

77.450 de mii de contracte în 

regim de urgenţă.

Economia Clujului 
s-a dublat în doar 10 ani

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

În toamna anului 2018, 

Primăriile municipiilor 

Cluj-Napoca şi Bucureşti 

puneau în circulaţie cele 

mai noi achiziţii: la 

Cluj-Napoca – autobuze 

Mercedes-Benz Conecto, 

la Bucureşti – autobuzele 

produse de Otokar Otomotiv 

ve Savunma Sanayi AS.

În noiembrie 2018, 30 de 

autobuze noi Mercedes in-

trau pe traseu în Cluj-Napo-

ca, după ce, înainte cu o lu-

nă, primele 20 de autobuze 

Otokar dintr-un lot de 400 

erau livrate Primăriei muni-

cipiului Bucureşti. Imediat 

au apărut şi primele compa-

raţii: preţul unui autobuz 

Mercedes era de 1.046.994 

lei/bucata+TVA (aproxima-

tiv 217.000 euro la cursul va-

lutar de atunci), în timp ce 

un autobuz Otokar de ace-

eaşi dimensiune a costat 

238.000 euro/bucata+TVA.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, anun-

ţa atunci că autobuzele cores-

pund tuturor normelor euro-

pene în domeniu, iar perioa-

da de garanţie pentru un an-

samblu vehicul este de 5 ani 

sau 350.000 km, toate consu-

mabilele necesare la revizii în 

perioada de garanţie fi ind asi-

gurate de către furnizor pe 

cheltuiala proprie. Autobuze-

le sunt echipate cu rampă pen-

tru fotoliile rulante ale persoa-

nelor cu dizabilităţi, internet 

gratuit wi-fi  pentru călători şi 

prize tip USB pentru încărca-

rea dispozitivelor mobile.

În aceeaşi perioadă, la Bu-

cureşti intrau în circulaţie pri-

mele 20 de autobuze Euro 6 

din cele 400 achiziţionate de 

Primăria Capitalei de la aso-

cierea Otokar Otomotiv ve 

Savunma Sanay AS. Autobu-

zele benefi ciază de garanţie 

timp de opt ani, în acest in-

terval, manopera completă, 

inclusiv reviziile, intrând în 

sarcina furnizorului. Aces-

tea nu sunt echipate nici cu 

wi-fi  gratuit sau prize şi lip-

sesc, de asemenea, rampele 

de acces pentru persoanele 

cu dizabilităţi.

Autobuzele Otokar, 
probleme 
pe bandă rulantă!

Nu a trecut mult de la pune-

rea în circulaţie, până au apă-

rut primele probleme la auto-

buzele turceşti (foto casetă). 

Chiar de la sosirea lor, şoferii 

mai corpolenţi din Capitală au 

descoperit că nu încap pe sca-

un. Potrivit hotnews.ro, s-a în-

cercat mutarea scaunului mai 

în spate, însă prin această miş-

care, şoferii nu mai vedeau bi-

ne în oglinzi. Reprezentanţii Pri-

măriei Capitalei au confi rmat 

existenţa problemei, spunând 

că acestea vor fi  rezolvate pe 

cheltuiala producătorului.

Un alt incident s-a ivit atunci 

când, după o ploaie torenţială, 

apa de pe străzile Capitalei a 

pătruns în autobuze. Un călă-

tor a postat pe Facebook ima-

gini cu autobuzul în care apa 

se scurgea şuvoaie pe podea. 

Imaginile arătau călătorii care 

îşi ţineau picioarele ridicate 

pentru a nu se uda din cauza 

apei care a năvălit în mijlocul 

de transport în comun.

De asemenea, iarnă de iar-

nă, în presă au fost semnala-

te probleme cu pornirea au-

tobuzelor din cauza frigului. 

De asemenea, un alt caz apă-

rut în presă arată pasageri blo-

caţi în autobuze, din cauza 

unor defecţiuni la uşi. Bucu-

reştii s-au plâns, de aseme-

nea, de faptul că autobuzele 

sunt zgomotoase sau funcţii-

le de aer condiţionat/încălzi-

re sunt nefuncţionale.

Autobuzele din Cluj, ca noi după doi ani de uzură
La doi ani de la punerea în circulaţie, autobuzele din Cluj-Napoca sunt în stare excelentă.
În Capitală, autobuzele turceşti Otokar au înregistrat incident după incident.

Autobuzele din Cluj-Napoca sunt ca noi la doi ani de la punerea în circulație

Primăria București dorește acum achiziția de autobuze elec-
trice, însă procedura s-a dovedit a fi  un eșec. A doua licitație 
a fost anulată zilele trecute din cauza ofertelor considerate 
neconforme de municipalitate. Două companii din Turcia și 
una din China, asociată cu o fi rmă de tractoare din 
România, s-au înscris la licitație. Și la prima încercare, ofer-
tele au venit tot din Turcia și din China. Primăria vrea să 
cumpere 100 de autobuze electrice și oferă 45 de milioane 
de euro. 80% din sumă este acoperită de fonduri europene.

La Cluj-Napoca în schimb, primele autobuze electrice au fost 
puse în circulație în primăvara anului 2018, marcând o pre-
mieră în România, numărul lor ajungând la 41 în prezent. 
Vehiculele Solaris Urbino 12 Electric au 12 metri lungime, o 
capacitate de 78 de locuri și o autonomie de 105 kilometri, 
sunt dotate cu wi-fi , camere video de supraveghere, aer 
condiţionat și podea joasă pentru persoanele cu dizabilităţi.

Valoarea primelor 11 autobuze electrice s-a ridicat la 
26.121.980,83 lei (fără TVA), sumă din care 85% reprezintă 
fonduri elveţiene nerambursabile, iar 15% aportul munici-
palităţii clujene. Totodată, alte 30 de autobuze electrice au 
fost cumpărate din fonduri puse la dispoziţia municipiului 
Cluj-Napoca de Uniunea Europeană.

Autobuzele electrice întârzie în Capitală. 
În Cluj-Napoca, circulă din 2018!
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Ministrul Sănătăţii, 

Nelu Tătaru, a declarat 

că are în vedere creşte-

rea numărului de echipa-

je din cadrul serviciilor 

medicale de urgenţă pre-

spitalicească, menţio-

nând că personalul 

din Direcţiile de Sănătate 

Publică a fost suplimen-

tat prin detaşarea 

a aproximativ 900 

de asistenţi medicali 

şi medici şcolari.

Nelu Tătaru a participat, 

marţi, la o întâlnire cu re-

prezentanţii Federaţiei Sin-

dicale Ambulanţa din Ro-

mânia. Au fost discutate pro-

blemele ridicate de perso-

nalul din serviciile publice 

de ambulanţă, precum su-

plimentarea personalului an-

gajat în domeniu, clarifica-

rea condiţiilor de acordare 

a sporului de risc aprobat 

prin Ordonanţa de Urgenţă 

nr.43/2020 şi a sporului pen-

tru recunoaşterea meritelor 

personalului medical parti-

cipant la acţiuni medicale 

împotriva COVID-19.

Cu acest prilej, ministrul 

Sănătăţii a transmis liderilor 

sindicatului disponibilitatea 

pentru dialog. Conducerea 

Ministerului Sănătăţii va ana-

liza şi va lua în discuţie ce-

rerile personalului din servi-

ciile publice de ambulanţă. 

La discuţii a participat şi Ra-

ed Arafat, şeful Departamen-

tului pentru Situaţii de Ur-

genţă (DSU).

„Asigurarea personalului 

medical pentru funcţiona-

rea unor domenii din sistem 

suprasolicitate în această 

perioadă reprezintă o prio-

ritate. Am reuşit suplimen-

tarea personalului din Di-

recţiile de Sănătate Publică 

prin detaşarea a aproxima-

tiv 900 de asistenţi medicali 

şi medici şcolari. Luăm în 

discuţie şi creşterea numă-

rului de echipaje din cadrul 

serviciilor medicale de ur-

genţă prespitalicească şi, în 

acest sens, vom demara dis-

cuţii cu colegii de la minis-

terele de resort pentru cal-

cularea impactului bugetar”, 

a afirmat Nelu Tătaru, la în-

tâlnirea de marţi.

Medicii şi asistenţii vor 
ajuta DSP în anchetele 
epidemiologice

Cu o zi înainte, ministrul Să-

nătăţii a confi rmat că în fi eca-

re judeţ au fost detaşaţi la Di-

recţiile de Sănătate Publică 

(DSP) medici şi asistenţi de me-

dicină şcolară, care să ajute la 

derularea anchetelor epidemi-

ologice. Întrebat dacă au fost 

detaşate 90 de astfel de cadre 

în Bucureşti şi aproape 900 în 

ţară, Tătaru a confi rmat: „Da, 

în fi ecare judeţ, pentru a supli-

ni lipsa de personal de la Di-

recţiile de Sănătate Publică, am 

detaşat tot ce a însemnat me-

dicină şcolară – medici şi asis-

tenţi de medicină şcolară”.

„Ei vor ajuta DSP-urile şi 

în anchetele epidemiologice. 

Dacă în aprilie, când aveam 

500 de cazuri noi, gândiţi-vă 

ce înseamnă anchete la 1.200 

sau 1.300 de cazuri noi în fi -

ecare zi. Trebuie urmărit fi e-

care caz în parte. Avem un 

Ordin de ministru care spune 

că, odată depistat un caz po-

zitiv, în primele două ore di-

rectorul DSP trebuie să repar-

tizeze unui lucrător din DSP 

ancheta epidemiologică. În 

maxim 12 ore trebuie ca acea 

anchetă să fi e începută şi în 

maxim 24 de ore acea anche-

tă să fi e terminată”, a decla-

rat Nelu Tătaru, la Digi 24.

„Anchetele trebuie trecute 

într-o bază de date, pe care 

noi să le putem urmări şi să 

creăm acele baze în care să 

putem vedea infl uenţa în fo-

car, focarele în desfăşurare, 

focarele în constituire sau fo-

carele care tind să se estom-

peze. Făcând nişte anchete 

epidemiologice corecte, făcând 

nişte circuite epidemiologice 

corecte în spitale, prin verifi -

cări, atunci vom avea şi o scă-

dere a transmiterii şi vom ve-

dea şi o scădere a numărului 

de cazuri”, a explicat minis-

trul Sănătăţii.

Medicii şcolari, „aruncaţi” în lupta cu COVID-19
Aproape 900 de medici şcolari şi asistenţi medicali au fost detaşaţi la DSP-urile din toată ţara

Personalul din DSP a fost suplimentat prin detaşarea a circa 900 de asistenţi medicali şi medici şcolari

Potrivit datelor transmise, marți, de prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, situația epide-
miologică pe județ s-a prezentat astfel:

– în ultimele 24 de ore, 27 persoane din județul Cluj au fost confi rmate cu COVID-19;

– 20 de persoane erau internate în ATI, din care 15 din județ;

– total vindecați și externați: 678, din care 534 din județul Cluj;

– total decedați: 38, din care 23 din județul Cluj.

27 de pacienți noi din Cluj, diagnosticați cu COVID-19

NELU TĂTARU | 
ministrul Sănătății

 „Discuţiile sunt cam 
în toate DSP-urile, 
lipsa de personal 
care exista în acest 
moment. (…) Eu am 
înţeles, sunt puţini, 
sunt obosiţi, au 
de făcut anchete, dar 
trebuie să răspundem 
şi la aceste telefoane. 
(...) După ce 
suplimentăm, 
vom face şi aceste 
verifi cări, care trebuie 
să ne redea faptul că 
s-a schimbat ceva.“
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Compania TAROM va fi  

salvată, deoarece deţine o 

fl otă de avioane capabilă 

să-i asigure un fl ux fi nan-

ciar, dar are nevoie de o 

restructurare, a declarat 

ministrul Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Telecomunicaţiilor, 

Lucian Bode.

„Compania TAROM va fi  sal-

vată. Compania TAROM, în acest 

moment, are o fl otă de avioane 

capabilă să-i asigure un fl ux fi -

nanciar astfel încât compania 

să fi e salvată. Dar, fără o restruc-

turare, şi nu vorbesc doar de o 

restructurare de personal, vor-

besc de alte costuri ce trebuie 

eliminate, combustibili, agenţii, 

interne, internaţionale...sunt 

multe măsuri pe care noi le vom 

lua conform unui plan de re-

structurare aprobat azi în Con-

siliul de Administraţie”, a de-

clarat Bode, la Realitatea Plus.

Acesta a reamintit că în fe-

bruarie TAROM a primit 37 mi-

lioane de euro ajutor de salvare, 

care se va transforma în ajutor 

de restructurare, în momentul în 

care va fi  transmis planul de re-

structurare Comisiei Europene.

„Am notifi cat Comisia. Cu 

aprobarea Comisiei, am solicitat 

garanţii de stat, oferite de Minis-

terul Finanţelor Publice, pentru 

65 de milioane de euro. Sunt 

pierderile pe care noi am evalu-

at că le vom acumula pe aceas-

tă perioadă generată de pande-

mie. În această perioadă zboru-

rile s-au redus cu peste 90-95%. 

Nu este vina TAROM şi a niciu-

nei companii aeriene că au fost 

obligate să ţină avioanele la sol”, 

a explicat ministrul.

Cum încearcă TAROM 
să scape de faliment?

Bode şi-a exprimat încrederea 

în noul management al compa-

niei că va implementa planul de 

restructurare şi va obţine fi nan-

ţarea până la sfârşitul anului.

„În ianuarie 2021 trebuie să 

tragă aceşti bani, să-i utilizeze 

chibzuit, astfel încât, vânzând 

cele 9 aeronave vechi ATR, ob-

ţinând undeva la 32 milioane 

de dolari, mai obţinând fonduri 

şi din această vânzare, să reu-

şim să salvăm compania”, a 

spus Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a 

subliniat că soluţia pentru com-

panie este un management 

profesionist şi a menţionat că 

Executivul a demarat această 

procedură pentru mai multe 

companii, printre care Com-

pania Naţională Aeroporturi 

Bucureşti, unde se desfăşoară 

procedura fi nală de selecţie a 

administratorului, şi va urma 

cea pentru directorul general.

„La fel se va întâmpla şi la 

TAROM. Dar, acum nu avem 

timp să stăm în proceduri. Tre-

buie să salvăm azi compania TA-

ROM, pentru că mâine este târ-

ziu”, a precizat Lucian Bode.

TAROM va fi salvată de la colaps, 
susţine ministrul Transporturilor

România este în top 3 al 

ţărilor cu cea mai mare ief-

tinire a combustibilor în 

2020, potrivit picodi.com, 

care a analizat modul în 

care s-a schimbat preţul 

combustibililor în ultimul 

an în România şi a calculat 

câţi litri de combustibil îşi 

poate permite un român 

obişnuit în anul 2020.

Având în vedere instabilita-

tea preţurilor în sectorul carbu-

ranţilor, am colectat date despre 

preţurile benzinei din prima ju-

mătate a anului. Au fost luate în 

considerare 42 de ţări europene, 

iar în 39 dintre acestea, preţuri-

le benzinei din prima jumătate 

a anului 2020 au fost în medie 

mai mici decât anul trecut. Cele 

mai mari scăderi de preţ s-au în-

registrat în Bosnia şi Herţegovi-

na (−17,8%), Ucraina (−15,4%) 

şi în Macedonia (−12,5%), con-

form picodi.com.

În România preţurile benzi-

nei au scăzut cu 14%, aceasta 

situându-se pe locul 3 în acest 

clasament. Reduceri puţin mai 

mici au fost înregistrate în Aus-

tria (−10,1%), în Franţa 

(−8,8%) şi în Grecia (−7,5%).

Este interesant ce vedem în 

Rusia, unde preţul benzinei a 

crescut cu 0,8% faţă de anul tre-

cut, iar în Belarus carburanţii 

s-au scumpit cu până la 12,4%.

Rusia, ţara cu cea mai 
ieftină benzină din Europa

De cea mai ieftină benzină 

din Europa se pot bucura ruşii 

– acolo preţul mediu, la schim-

barea valutei din ruble, ajunge 

la 58 de eurocenţi, în timp ce 

olandezii plătesc cel mai scump, 

şi anume 1,58 €/litru.

Preţurile medii pentru ben-

zină din prima jumătate a anu-

lui 2020 le-am comparat atent 

cu cele mai noi date legate de 

salariile medii pe economie. Pen-

tru al doilea an la rând, Elveţia 

şi Luxemburg se pot lăuda cu 

cel mai bun raport dintre un li-

tru de benzină şi salariu mediu 

pe economie din Europa.

Salariul mediu le permite 

locuitorilor acestor ţări să cum-

pere 3.795, respectiv 3.320 de 

litri de benzină pe lună. Da-

nemarca se afl ă şi ea pe po-

dium cu 2.484 de litri.

Românii pot cumpăra 672 
de litri cu salariul mediu

În România, conform celor 

mai noi date INS, salariul mediu 

pe economie este de 5.201 de lei 

brut (3.182 de lei net). Prin ur-

mare, salariul mediu din Româ-

nia permite achiziţionarea a 672 

de litri de combustibil pe lună 

(locul 30 în clasament).

Mai sus în clasament faţă 

de români se afl ă ţări precum 

Germania (1.938 litri) şi Ce-

hia (881 litri). Pe de altă par-

te, Bulgaria (532 de litri), Be-

larus (553 de litri) şi Turcia 

(484 litri) s-au clasat în par-

tea inferioară a clasamentu-

lui faţă de România.

Ultimele 3 locuri sunt ocu-

pate de Moldova, Ucraina şi 

Albania unde salariul mediu 

permite achiziţionarea a nu-

mai 352, 345, respectiv 239 

litri de combustibil pe lună.

Câţi litri poate alimenta 
un român cu salariul mediu?

Cererea, oferta şi tranzac-

ţiile şi-au revenit în bună 

măsură după perioada de 

izolare provocată de pan-

demia de COVID-19, 

inclusiv la Cluj-Napoca.

Cel de-al doilea trimestru al 

anului curent a fost marcat de 

măsurile luate de autorităţi pen-

tru gestionarea situaţiei create 

de răspândirea COVID-19, luna 

aprilie şi jumătate din luna mai 

fi ind petrecute sub imperiul stă-

rii de urgenţă şi restricţiilor de 

circulaţie asociate acesteia.

Cu toate acestea, există 

doar o scădere moderată a 

preţurilor locuinţelor, ce nu a 

fost resimţită în toate marile 

centre regionale ale ţării. În 

plus, datele statistice arată că 

atât cererea şi oferta, cât şi 

achiziţiile de imobile şi-au re-

venit, în bună măsură, după 

impactul epidemiei de coro-

navirus, potrivit imobiliare.ro.

După un avans de 2,7% 

în primele trei luni ale anu-

lui, preţurile solicitate pen-

tru proprietăţile rezidenţiale 

din România (atât apartamen-

te, cât şi case) s-au diminu-

at cu aproximativ 1,7% în 

perioada aprilie-iunie. Situ-

ându-se sub pragul de 2%, 

scăderea consemnată trimes-

trul trecut a fost, totuşi, una 

destul de moderată.

Cu excepţia Capitalei, 
preţurile apartamentelor 
s-au majorat

În marile centre regionale, 

tendinţa generală de scădere 

a preţurilor nu s-a făcut foar-

te simţită, trimestrul trecut, în 

ceea ce priveşte apartamente-

le disponibile spre vânzare. 

Astfel, cu excepţia Capitalei, 

toate oraşele cu peste 200.000 

de locuitori din România au 

consemnat, pe acest segment 

de piaţă, evoluţii pozitive com-

parativ cu primele trei luni din 

an – marjele de creştere situ-

ându-se, însă, în majoritatea 

cazurilor, sub pragul de 2%.

Pe primul loc în clasamen-

tul naţional al oraşelor cu ce-

le mai mari preţuri se situea-

ză în continuare Cluj-Napoca 

(cu o medie de 1.800 de eu-

ro/mp util, după un avans de 

2,2% la trei luni), capitala 

Transilvaniei fi ind urmată de 

Bucureşti (cu -0,5%, până la 

1.450 de euro pe metru pă-

trat), Timişoara (+0,1%, pâ-

nă la 1.270 de euro pe metru 

pătrat), Constanţa (+0,8%, 

până la 1.240 de euro pe me-

tru pătrat), Braşov (+0,3%, 

până la 1.200 de euro pe me-

tru pătrat), Craiova (+2,1%, 

până la 1.150 de euro pe me-

tru pătrat), Iaşi (+1,9%, pâ-

nă la 1.060 de euro pe metru 

pătrat) şi, respectiv, Oradea 

(+1%, până la 1.050 de eu-

ro pe metru pătrat).

Raportat la perioada simi-

lară a anului anterior, în toa-

te marile oraşe analizate pot 

fi  observate diferenţe pozi-

tive în ceea ce priveşte pre-

ţurile solicitate de către vân-

zători. Creşteri anuale de do-

uă cifre au avut loc în 

Cluj-Napoca (+14,3%), dar 

şi în Bucureşti (+10,8%). 

Cu marje de creştere destul 

de semnifi cative, pe urmă-

toarele locuri în clasamen-

tul celor mai mari creşteri 

anuale se situează Brăila 

(+9,1%),  Cons tanţa 

(+8,9%) şi Oradea (+8,1%).

Cerere crescută de case 
şi vile nou construite

O tendinţă interesantă, co-

relabilă cu starea de urgen-

ţă şi contextul de ansamblu 

al pandemiei, este reprezen-

tată de creşterea numărului 

de potenţiali cumpărători in-

teresaţi de achiziţia de case 

nou construite. La nivelul 

celor mai active şase judeţe 

ale ţării poate fi  observat, în 

medie, un avans de 14% fa-

ţă de cele trei luni anterioa-

re. Exceptând Clujul (unde 

a avut loc o scădere), în ce-

lelalte mari judeţe au fost 

consemnate creşteri ale a-

cestui indicator, în frunte cu 

Bucureşti – Ilfov (+22%) şi 

Constanţa (+15%).

Piața imobiliară „duduie” după pandemie!
Apartamentele din Cluj, în continuare cele mai scumpe. Vânzările de imobile au scăzut cu doar 1% față de anul trecut.

Pe primul loc în clasamentul naţional al oraşelor cu cele mai mari preţuri
se situează în continuare Cluj-Napoca, cu o medie de 1.800 €/mp util

Tendinţa de revenire a interesului potenţialilor cumpă-
rători poate fi observată și analizând datele publicate 
de Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI). După o scădere de aproximativ 34% 
a numărului de achiziţii consemnate în aprilie 2020 faţă 
de perioada similară din 2019 (de la 40.811 la 27.021 
de operaţiuni), în mai a fost consemnat un recul de 
28% (de la 44.456 la 32.089 de operaţiuni), însă în iu-
nie, piaţa a revenit pe creștere: în prima lună de vară 
au fost consemnate 46.818 vânzări de imobile, cu 
16,4% mai mult decât în iunie 2019 (când în întreaga 
ţară erau tranzacţionate 40.207 imobile).

În acest context, datele ANCPI relevă că activitatea de tran-
zacţionare consemnată în primul semestru din 2020 se situ-
ează, de fapt, la un nivel foarte apropiat de cel din perioa-
da similară a anului anterior. Astfel, în primele șase luni din 
2020 au avut loc, la nivel naţional, 239.109 vânzări de imo-
bile (case, terenuri și apartamente) – nivel ce marchează o 
scădere de doar 1% faţă de anul anterior (când erau înre-
gistrate 241.583 de contracte).

Pandemia nu a afectat numărul 
vânzărilor de imobile
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Aproape 70% 

dintre candidaţi 

din judeţul Cluj au obţi-

nut note peste 7 la exa-

menul de titularizare.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean (IŞJ) Cluj şi Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării au pu-

blicat rezultatele obţinute de 

către cadrele didactice din ju-

deţul Cluj care au susţinut pro-

ba scrisă din cadrul concursu-

lui naţional pentru ocuparea 

posturilor didactice din învă-

ţământul preuniversitar, sesi-

unea 2020, organizat în 7 cen-

tre de examen, înainte de în-

registrarea contestaţiilor.

Procentul de 69,66% al no-

telor peste 7 (şapte) obţinute de 

către candidaţii care au susţinut 

proba scrisă la concursul naţi-

onal pentru ocuparea posturi-

lor didactice din învăţământul 

preuniversitar situează judeţul 

Cluj pe primul loc în clasamen-

tul naţional. În Cluj 16 candi-

daţi au obţinut nota 10 (1,15%), 

306 candidaţi (22%) au obţinut 

note cuprinse între 5,00-7,00, 

iar 953 candidaţi (68,51%) au 

obţinut note între 7,00 şi 9,99.

„Rezultatele reconfi rmă 

ceea ce am declarat la afi şa-

rea rezultatelor cadrelor di-

dactice la examenul naţional 

de defi nitivare în învăţământ, 

precum şi la afi şarea rezul-

tatelor elevilor la exemene-

le naţionale de Evaluare Na-

ţională şi Bacalaureat, fap-

tul că la Cluj profesorii şi 

elevii sunt măsura unui pro-

ces educaţional de calitate. 

În această vară, am reuşit 

performanţa de a ne situa pe 

primul loc în clasamentele 

naţionale, fi e că vorbim des-

pre examenele elevilor sau 

ale profesorilor clujeni, fapt 

care ne onorează şi ne res-

ponsabilizează, în egală mă-

sură”, a declarat Marinela 

Marc, inspector şcolar gene-

ral al IŞJ Cluj.

Pentru angajarea pe peri-

oadă nedeterminată (titulari-

zare), candidații trebuie să 

obțină la proba scrisă mini-

mum nota 7 (șapte), iar pen-

tru angajarea pe perioadă de-

terminată (suplinire), mini-

mum nota 5 (cinci).

Profesorii clujeni, primul loc 
pe țară la titularizare

Cercetarea World Vision 

România a urmărit 

să realizeze „o radiografi e a 

bunăstării copilului din 

mediul rural în perioada 

pandemiei de COVID-19, 

urmărind trei aspecte esen-

ţiale: bunăstarea materială, 

cea emoţională 

şi accesul la educaţie”.

Studiul a colectat informaţii 

din şase judeţe şi a demonstrat 

că la niciunul dintre cele trei 

mari capitole urmărite copiii din 

mediul rural nu stau bine, iar 

pe măsură ce gradul de vulne-

rabilitate al unei familii creşte, 

nivelul de bunăstare emoţiona-

lă şi educaţională a copilului 

scade considerabil.

Doi din cinci părinţi din me-

diile defavorizate de la sate nu 

au reuşit să asigure elemente-

le şi produsele de bază, în timp 

ce aproape jumătate dintre 

elevi nu au făcut şcoală onli-

ne şi trei din cinci părinţi nu 

au lucrat în perioada pande-

miei. În ceea ce priveşte ali-

mentaţia, 37% dintre părinţi 

nu au reuşit să cumpere pro-

dusele necesare sau le-au achi-

ziţionat doar parţial. În comu-

nităţile vulnerabile din jude-

ţul Cluj, peste jumătate dintre 

părinţi nu au reuşit să asigu-

re alimentele sau le-au asigu-

rat parţial.

Aproximativ 40% dintre ele-

vii din mediul rural nu au par-

ticipat la orele online. Acest lu-

cru se datorează şi faptului că, 

în acel mediu, doar 64% dintre 

profesori au organizat cursuri-

le în mediul virtual. Restul au 

trimis exerciţii telefonic ori te-

me printate copiilor, deoarece 

aceştia nu dispun de mijloace 

de conectare online.

Mai mult de jumătate dintre 

părinţi au declarat că nu au câ-

te un dispozitiv digital pentru 

fi ecare elev din familie, iar alţii 

au afi rmat că nu deţin nici un 

dispozitiv care să-i permită co-

pilului educaţia de acasă. De a-

semenea, în mediile rurale din 

cadrul cercetării s-a descoperit 

că una din patru şcoli nu are 

conexiune la internet, iar nouă 

din zece şcoli nu dispun de a-

paratură digitală pentru educa-

ţia online. Aproape 90% dintre 

directorii şcolilor din mediul ru-

ral susţin că educaţia online nu 

trebuie extinsă.

Părinţii din mediile defavorizate 
rezistă cu greu pandemiei

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Pentru a putea beneficia 

de una dintre cele 

250.000 de tablete utili-

zate pentru cursurile 

online, elevii şi familiile 

din medii defavorizate 

trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii.

Criteriile generale stabilite 

prin Ordinul ministrului Edu-

caţiei nr. 4.738/2020 pentru 

selecţia elevilor care pot pri-

mi tablete sunt: să fi e elevi 

din învăţământul primar, „gim-

nazial şi secundar”, după cum 

stabileşte Ordinul, respectiv 

să fi e elevi proveniţi din me-

dii defavorizate.

Familia nu trebuie 
să deţină niciun telefon 
cu conexiune la internet

Condiţiile specifi ce pentru 

selecţia celor care vor primi 

tablete, potrivit Ordinului, sunt 

următoarele:

¤ să fie elevi ai căror fa-

milii nu deţin nici un dis-

pozitiv electronic cu cone-

xiune la internet;

¤ elevii care nu deţin, în 

folosinţă personală, un dispo-

zitiv electronic cu conexiune 

la internet;

¤ elevii de cetăţenie româ-

nă care s-au întors pe teritoriul 

României de la declanşarea pan-

demiei de COVID-19 şi care nu 

au posibilitatea de a dispune 

de un dispozitiv electronic cu 

conexiune la internet.

Condiţiile pe care elevul, 

alături de familia sa, trebuie 

să le îndeplinească pentru a 

putea primi o tabletă:

¤ să provină din medii defa-

vorizate – acest lucru nu se re-

feră neapărat la mediul rural, ci 

la familiile cu situaţii difi cile, a-

fl ate în risc de sărăcie sau mo-

noparentale, cu venituri reduse;

¤ niciun membru al fami-

liei să nu deţină nici măcar 

un telefon cu acces la inter-

net – părintele este nevoit să 

semneze o declaraţie pe pro-

prie răspundere pentru aceas-

tă condiţie;

¤ s-a întors cu familia din 

Diaspora în acest an şi nu are 

„posibilitatea de a dispune” de 

un telefon conectat la internet.

După primirea tabletei, 
familiei îi revin o serie 
de obligaţii

Pe lângă condiţiile pe ca-

re familiile sunt nevoite să 

le îndeplinească pentru ca 

elevul să primească o table-

tă, odată cu primirea aces-

teia, familiei îi revin urmă-

toarele obligaţii:

• familia care ia tableta tre-

buie să se „îngrijească de con-

servarea bunului dat în folo-

sinţă gratuită ca un bun pro-

prietar”, potrivit art. 2.148 din 

Codul Civil;

• comodatarul nu poate 

folosi bunul împrumutat 

decât în conformitate cu 

destinaţia acestuia deter-

minată prin contract, ori, 

în lipsă, după natura bu-

nului. El nu poate permite 

unui terţ să îl folosească 

decât cu aprobarea preala-

bilă a comodantului;

• comodatarul nu răs-

punde pentru pierderea ori 

deteriorarea bunului rezul-

tată numai din folosinţa 

în scopul căreia bunul i-a 

fost împrumutat.

Școala online, 
cu condiții severe
pentru „sărmani”!
Elevii din mediile defavorizate trebuie să îndeplinească o serie 
condiții dacă vor să primească tablete pentru cursurile online

În mai puțin de o lună și jumătate începe școala, însă elevii
 încă nu au primit tabletele promise odată cu începerea cursurilor online
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (1.2)

¤ Vând teren în suprafaţă 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, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (3.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, în cart. Iris, zona de 
case, str. Giuseppe Verdi, preţ 10 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (3.7)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TUIT

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preţ 360 euro. Informaţii la 
telefon 0744-979793. (3.7)

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

¤ Ofer servcii de îngrijire anima-
le de companie, persoană bol-
navă, fac curat în casă, curte, gă-
tesc dacă este cazul, zugrăvesc în 
lavabil. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302 sau 
0786-093571. (3.7)

¤ 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, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (3.5)

¤ 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. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

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

¤ Clujean serios, muncitor, 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 zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Proiectare si avize pentru 
construcţii. Calitate și efi cien-
ţă. Plata în rate. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0722-325365. (5.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (15.20)

¤ 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.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negocia-
bil. Informaţii și relaţii supli-
mentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând TV SHOV, diagonala 
35 cm, în stare perfectă. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-083161. 
(3.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de funcţiona-
re, puţin folosită. Preţ negoci-
abil. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi a tel. 
0759-912176. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (3.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (3.7)

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

MOBILIER

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 

culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu du-
lap pentru acte, cu 3 rafturi și 
cu dulap cu 2 uși în partea de 
jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON, ideale pentru agen-
ţii de turism, imobiliare sau al-
te activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

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

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (1.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu be-
curi, stare bună, se vând în 
bloc, la preţ negociabil. Detalii 
la telefon 0742-401019. (3.7)

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

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

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligaţii, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condiţiile de viaţă. Aș-
tept telefoane la nr. 
0756-787551. (4.20)

PIERDERI

¤ S.C. EUROMAST CONSTRUCT 
S.R.L. având J12/2860/2018, 
RO 17675118, pierdut certifi cat 
de înregistrare fi scală. Îl decla-
răm nul.
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www.batrom.ro

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

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

INFORMARE

 Această informare este efectuată de Oraşul Huedin, 
cu sediul în orașul Huedin, strada Horea, nr. 1, jud. Cluj, 
ce intenţionează să solicite de la A.N. Apele 
Române-Administraţia Bazinală de Apă Crișuri, aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfășurarea activităţii de: 
„Elaborare documentaţie pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire a obiectivului: Grup sanitar, vestiare, 
căi de acces la amplasament, branşament la utilităţi“, ce 
urmează să se realizeze în orașul Huedin, strada Avram 
Iancu, nr. 41, jud. Cluj, pe terenul identifi cat prin C.F. nr. 
52258, nr. cadastral 52258.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta 
temporar următoarele ape uzate: ape menajere, ce se 
vor evacua în Crișul Repede după ce au fost epurate prin 
metoda mecano-biologică.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cumodifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după 
data de 27.07.2020.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 S.C. Union 
Co S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Colectare 
şi dezmembrare deşeuri (DEEE-uri) din localitatea Apahida, 
str. Libertatii nr. 301A“.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
9.00 – 16:30; vineri: 9:00 – 14:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

VUSCAN NICOLAE DORU ŞI VUSCAN CARMEN, 
în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de 
Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru planul „Elaborarea PUZ pentru construire 
drum de acces“, propus a fi  amplasat în municipiul Gherla, 
strada Tineretului f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul titularului str. Gelu nr. 30, ap. 36, mun. 
Gherla, începând cu data de 5 august 2020, între orele 
9.00-14.00. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii până în data de 25 august 2020, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj. Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, cod 
400609, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, email: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni- joi, între 9.00-12.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SĂBĂU ADRIANA DORINA ŞI SĂBĂU SORIN EMIL, 
anunţă iniţierea „Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 
imobil de locuinţe, împrejmuiri, amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente“, str. Calea Turzii nr. 24, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam.62.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. MIXT TRIO CONSTRUCT S.R.L și asociaţii, în 
calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru: ELABORARE PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINŢE 
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S (D)+P+3E, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE EDILITARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE (COMASĂRI ŞI PARCELĂRI), cu amplasament în 
comună fl orești, str. Șesul de Sus, FN, CF 78336, CF 78335, 
CF 79061, CF 79060, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul titularului din comuna Florești, strada 
prof. Mocan Dumitru, nr. 34, judeţul Cluj, din data de 
05.08.2020, între orele 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 21.08.2020, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-
410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
joi, între orele 9-12.
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Cercetători din Singapore 

au dezvoltat o „piele elec-

trică” despre care susţin 

că poate recrea simţul 

tactil, o inovaţie despre 

care speră că le va permi-

te persoanelor care au 

proteze ale membrelor să 

detecteze obiecte şi să le 

simtă textura sau chiar 

temperatura şi durerea, 

transmite Reuters.

Dispozitivul, denumit 

ACES (Asynchronous Co-

ded Electronic Skin – n.r.), 

este compus din 100 de mi-

crosenzori şi are dimensi-

unea de aproximativ 1 cm2. 

Cercetătorii de la Universi-

tatea Naţională din Singa-

pore susţin că ACES poate 

procesa informaţii mai ra-

pid decât sistemul nervos 

uman şi că recunoaşte în-

tre 20 şi 30 de texturi dife-

rite. De asemenea, acest sis-

tem poate citi alfabetul 

Braille cu un nivel de acu-

rateţe de 90%.

„De obicei, oamenii tre-

buie să mângâie o supra-

faţă pentru a-i simţi textu-

ra, dar în acest caz pielea 

ACES, după o singură atin-

gere, poate detecta texturi 

diferite”, conform coordo-

natorului echipei de cerce-

tători, Benjamin Tee, care 

a mai adăugat că dispozi-

tivul este dotat cu algoritmi 

AI de învăţare rapidă. O 

demonstraţie a arătat că 

dispozitivul poate detecta 

că o minge din cauciuc es-

te moale, iar una din plas-

tic solid este tare.

Conceptul a fost inspirat 
din Războiul Stelelor

„Atunci când îţi pierzi 

simţul tactil, devii practic 

amorţit... iar persoanele cu 

proteze ale membrelor se 

confruntă cu această pro-

blemă. Astfel, prin obţine-

rea unei versiuni artificia-

le de piele, pentru proteze-

le lor, ei pot strânge o mâ-

nă şi-i pot simţi căldura şi 

dacă are pielea fină, pre-

cum şi cât de tare strâng 

respectiva mână”, a com-

pletat Benjamin Tee.

Tee a explicat că acest 

concept a fost inspirat de o 

scenă din trilogia „Star 

Wars” în care protagonistul 

Luke Skywalker îşi pierde 

mâna dreaptă şi îi este în-

locuită cu o proteză robo-

tică, proteză ce identifică 

şi senzaţiile tactile. Aceas-

tă tehnologie este încă în 

faza experimentală, însă es-

te urmărită cu un interes 

deosebit, în special de că-

tre comunitatea medicală, 

conform lui Tee.

Inspiraţi din Star Wars, au creat pielea 
artificială capabilă „să simtă”

Lansarea unei rachete 

Ariane 5 de la baza 

Kourou din Guyana 

Franceză, pentru 

a transporta pe orbită 

trei sateliţi pentru ope-

ratorii Intelsat 

şi B-SAT, de două ori 

amânată în luna iulie, 

a fost reprogramată 

pentru data de 14 

august, a anunţat 

Arianespace, transmit 

AFP şi DPA.

„Derularea operaţiunilor 

aflate în curs în hangarul de 

asamblare permite fixarea 

datei de lansare la 14 au-

gust pentru misiunea Aria-

ne cu numărul 253 (VA253)”, 

conform conducerii compa-

niei Arianespace. Lansarea 

rachetei Ariane 5, „calul de 

povară” al lansărilor euro-

pene de sateliţi, a fost ini-

ţial programată pentru data 

de 28 iulie şi amânată pen-

tru 31 iulie, pentru ca apoi 

să se constate că racheta a-

re nevoie de „inspecţii teh-

nice complementare”.

Vinerea trecută, lansarea 

a fost oprită cu doar 2 mi-

nute şi 14 secunde înainte 

de aprinderea motoarelor 

din cauza unui comporta-

ment anormal al unei son-

de din rezervorul de hidro-

gen lichid al treptei princi-

pale criotehnice. Pentru da-

ta de 14 august, fereastra de 

lansare a fost stabilită între 

orele 21:33 şi 22:20 GMT. 

Misiunea va dura aproxima-

tiv 48 de minute – de la des-

prinderea de sol până la pla-

sarea sateliţilor pe orbită.

Racheta Ariane 5 
va transporta doi sateliţi

Racheta Ariane 5 va 

transporta doi sateliţi de 

telecomunicaţii (Galaxy 30 

şi BSAT-4b) pentru opera-

torii Intelsat şi B-SAT, pre-

cum şi un minivehicul de 

mentenanţă a sateliţilor 

(MEV-2), care va andoca la 

un alt satelit aflat deja pe 

orbită – Intelsat 10-02. Ari-

anespace a mai amânat la 

începutul lunii iulie lansa-

rea unei rachete europene 

Vega din cauza condiţiilor 

meteorologice nefavorabi-

le. Această lansare va avea 

loc la 17 august.

„Odată andocat, MEV-2 

va controla orbita satelitu-

lui client cu ajutorul pro-

priilor mijloace de propul-

sie. După încheierea misi-

unii, MEV-2 se va desprin-

de de satelitul Intelsat 10-02 

şi se va pune la dispoziţia 

unui alt client”, precizea-

ză Arianespace, aflată la 

prima lansare a unui ast-

fel de instrument de men-

tenanţă a sateliţilor.

Lansarea rachetei Ariane 5, 
amânată pentru 14 august

Compania spaţială Virgin 

Galactic a anunţat un parte-

neriat preliminar cu con-

structorul de motoare Rolls 

Royce pentru a dezvolta un 

avion de linie ce va fi  capa-

bil să zboare cu o viteză de 

trei ori mai mare decât cea a 

sunetului, informează AFP.

Doar modelul Concorde, un 

alt avion supersonic, a transpor-

tat cu regularitate pasageri în is-

toria transportului aerian, din 

1976 până în 2003. Virgin Ga-

lactic doreşte să dezvolte un avi-

on care să zboare şi mai repe-

de (Mach 3 în loc de Mach 2 

pentru Concorde), dar va trebui 

să rezolve mai întâi probleme-

le care au condus la dispariţia 

modelului Concorde de pe pia-

ţă, în principal zgomotul şi con-

sumul de carburant excesive.

Aparatul de zbor imaginat de 

Virgin Galactic, prezentat în mai 

multe imagini, este o aripă delta 

capabilă să găzduiască între no-

uă şi 19 pasageri, la o altitudine 

mai mare de 18.000 de metri – 

aproximativ de două ori mai ma-

re decât altitudinea la care zboa-

ră avioanele de linie actuale.

Noul dispozitiv aerian va tre-

bui să decoleze şi să aterizeze 

pe pistele aeroporturilor exis-

tente. Virgin Galactic a semnat 

protocolul unui acord fără ca-

racter obligatoriu cu Rolls Royce 

pentru a dezvolta motorul cu 

reacţie ce va fi  montat pe viito-

rul model de avion.

„Echipa noastră va lucra de 

asemenea pentru a rezolva pro-

vocările reprezentate de gestio-

narea termică, mentenanţa, zgo-

motul, emisiile şi chestiunile eco-

nomice legate de zborurile obiş-

nuite de mare viteză”, au preci-

zat reprezentanţii companiei Vir-

gin Galactic într-un comunicat.

Obiectivul primordial – 
eliminarea boom-ului 
supersonic

Compania menţionată s-a 

axat până acum doar pe seg-

mentul zborurilor operate în 

cadrul turismului spaţial, gra-

ţie unui aparat jumătate avi-

on, jumătate rachetă, conce-

put pentru a transporta la bor-

dul său şase persoane, care 

plutesc câteva minute în con-

diţii de imponderabilitate la 

limita atmosferei cu spaţiul. 

Mai multe teste urmează în-

că să fi e realizate în Statele 

Unite al Americii, înainte de 

debutul ofi cial al acestor zbo-

ruri spaţiale comerciale.

Cotată de anul trecut la bur-

să, compania Virgin Galactic în-

cearcă să se diversifi ce şi a anun-

ţat în luna mai că a semnat un 

acord cu NASA pentru a dezvol-

ta tehnologii „de înaltă viteză”.

Agenţia spaţială americană 

lucrează de mai multe decenii 

la dezvoltarea unui avion ex-

perimental supersonic silenţi-

os, X-59, iar un prim exemplar 

din acest model este pe cale 

de a fi  construit de Lockheed 

Martin în California. Obiecti-

vul este ca boom-ul superso-

nic, formidabilul zgomot de 

explozie, provocat de atinge-

rea barierei vitezei sunetului, 

să devină mai puţin percepti-

bil – sau chiar deloc – la sol.

Virgin Galactic construiește 
un avion supersonic
Virgin Galactic și Rolls Royce au bătut palma pentru un avion supersonic. 
Călătorii vor putea ajunge de la Londra la New York în mai puțin de 2 ore.

Avionul va zbura cu o viteză de trei ori mai mare decât cea a sunetului
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Mike Budenholzer, antre-

norul lui Milwaukee 

Bucks, cea mai bună for-

maţie din sezonul regulat, 

şi Billy Donovan, care o 

pregăteşte pe Oklahoma 

City Thunder, outsider-ul 

nesperat al sezonului 

2019-2020, au fost desem-

naţi cei mai buni antre-

nori ai sezonului, a anun-

ţat, luni, liga profesionistă 

nord-americană de bas-

chet (NBA).

Budenholzer, care a câşti-

gat singur premiul „Michael 

H. Goldberg” anul trecut, in-

tră astfel în clubul închis al 

triplilor laureaţi, după ce a fost 

recompensat cu acest titlu în 

2015 pe când se afl a la cârma 

echipei Atlanta Hawks. El se 

alătură astfel grupului din ca-

re fac parte Gregg Popovich, 

Pat Riley şi Don Nelson.

Alţi antrenori au primit şi 

ei voturi: Nick Nurse (Toron-

to Raptors), Taylor Jenkins 

(Memphis Grizzlies), Nate Mc-

Millan (Indiana Pacers), Erik 

Spoelstra (Miami Heat), Brad 

Stevens (Boston Celtics) şi 

Frank Vogel (LA Lakers).

Această distincţie anuală 

„recompensează devotamen-

tul, angajamentul şi munca 

dedicată a antrenorilor din 

NBA şi este acordată în fi eca-

re an unui antrenor care aju-

tă la ghidarea jucătorilor spre 

un nivel de performanţă mai 

ridicat pe teren şi care dă do-

vadă de devotament faţă de 

mediul său în afara terenului”.

Votul de anul acesta s-a ba-

zat pe meciurile jucate de la 

începutul sezonului regulat 

2019/2020 până la 11 martie, 

dată la care epidemia de co-

ronavirus a întrerupt jocul.

„Felicitări lui Mike Buden-

holzer şi Billy Donovan pen-

tru această prestigioasă re-

cunoaştere”, a declarat Rick 

Carlisle, antrenorul echipei 

Dallas Mavericks şi preşedin-

tele Asociaţiei antrenorilor 

din NBA (NBCA).

„Mike a condus-o pe Bucks 

la cel mai bun bilanţ pentru 

al doilea sezon regulat conse-

cutiv şi Billy a devenit doar al 

patrulea antrenor în activita-

te care a califi cat echipa în 

play-off în primele cinci se-

zoane”, a explicat el.

De 58 de ani de când es-

te decernat acest premiu, 

doar şase laureaţi au cucerit 

titlul NBA, între care Popo-

vich, ultimele două dăţi în 

2003 şi 2014.

Budenholzer şi Donovan, 
antrenorii anului în NBA

Portarul spaniol Iker 

Casillas (foto) şi-a anunţat 

ofi cial retragerea din fot-

bal, la un an şi două luni 

după ce a suferit un atac 

de cord, perioadă în care 

nu a mai jucat, punând 

capăt la 39 de ani unei 

cariere pline de succese, la 

Real Madrid şi naţionala 

Spaniei, respectiv la FC 

Porto în ultimii ani.

„Important este drumul pe 

care îl parcurgi şi oamenii ca-

re te însoţesc, nu destinaţia 

la care ajungi, pentru că as-

ta cu muncă şi cu efort vine 

singură şi eu cred că pot spu-

ne fără ezitare că aceasta a 

fost calea şi destinaţia visa-

tă”, a scris Casillas pe reţe-

lele de socializare.

Casillas îşi agaţă mănuşile 

în cui după o carieră de excep-

ţie la Real Madrid, naţionala 

Spaniei şi FC Porto şi un pal-

mares pe măsură în care stră-

lucesc două triumfuri la EU-

RO, unul la Cupa Mondială, 

cinci titluri de campion, trei 

trofee în Liga Campionilor, trei 

în Cupa Mondială a Cluburi-

lor, patru în Supercupa Spani-

ei, două în Cupa Regelui, do-

uă în Supercupa Europei, iar 

în ultimii ani a obţinut două 

trofee lusitane, Cupa Portuga-

liei şi Supercupa Portugaliei.

IFFHS l-a ales pe Casillas 

de cinci ori cel mai bun por-

tar al lumii.

Clubul său de sufl et a trans-

mis un mesaj în care îi aduce 

un omagiu fostului portar: „Re-

al Madrid doreşte să-şi arate re-

cunoştinţa, admiraţia şi dragos-

tea pentru una dintre cele mai 

mari legende ale clubului nos-

tru şi ale fotbalului mondial. Cel 

mai bun portar din istoria lui 

Real Madrid şi a Spaniei a ve-

nit în casa noastră de la nouă 

ani. Aici s-a format şi a apărat 

tricoul nostru timp de 25 ani, 

devenind pentru totdeauna unul 

dintre căpitanii cei mai emble-

matici. Iker Casillas şi-a câşti-

gat dragostea madrilenilor şi es-

te o referinţă a valorilor care re-

prezintă Real Madrid”.

Final de carieră 
pentru marele Iker Casillas

La reunire au participat 

baschetbaliştii Nándor 

Kuti, Donatas Tarolis, 

David Vida, Toma 

Lungoci, Szabolcs Sánta, 

Karlo Žganec, Ştefan 

Grasu şi Andrija 

Stipanovic. Totodată, la 

antrenament au fost pre-

zenţi şi juniorii Tudor 

Somăcescu, Dragoş 

Lungu, Modibo Diaby, 

respectiv Dragoş Axinte.

Donatas Tarolis, Karlo Žga-

nec, Andrija Stipanovic şi Jus-

tin Edwards au ajuns deoda-

tă în România, în cursul serii 

de sâmbătă, 1 august. Din mo-

ment ce a venit din Statele U-

nite ale Americii, Justin 

Edwards va sta în izolare timp 

de două săptămâni.

Duško Vujoševic, antre-

norul coordonator de la 

U-Banca Transilvania, va so-

si miercuri seara la Cluj-Na-

poca. De asemenea, U-BT 

Cluj face demersuri pentru 

a-i aduce cât mai rapid în ţa-

ră pe Patrick Richard, Karel 

Guzman şi Gregory Vargas.

În următoarele două săp-

tămâni, baschetbaliştii lui „U” 

se vor pregăti în aer liber, res-

pectând toate normele impu-

se de autorităţi în contextul 

pandemiei de COVID-19. An-

trenamentele fi zice se vor 

desfăşura sub coordonarea 

lui Andrei Bălan, preparato-

rul fi zic al echipei.

Mihai Silvăşan, antreno-

rul lui U-BT Cluj, a prefaţat 

reluarea noului sezon care ar 

trebui să înceapă în mod nor-

mal pe 15 septembrie. Arde-

lenii vor evolua împotriva ce-

lor de Igokea în preliminari-

ile Champions League.

„Încercăm să reluăm an-

trenamentele într-un ritm 

cât mai normal. Din păca-

te, la reunire nu avem par-

te de toată echipa. Întâm-

pinăm anumite probleme 

să aducem în ţară câţiva ju-

cători. Eu sper să se rezol-

ve problema aceasta cât mai 

repede şi să beneficiem de 

întreg lotul. Aşteptăm să 

vedem când vom putea in-

tra în sală. Datoria noastră 

este să fim pregătiţi. Teore-

tic, pe 15 septembrie dis-

putăm primul meci oficial. 

Abia la finalul lunii vom 

afla dacă se joacă meciul 

sau nu. Noi trebuie să tra-

tăm fiecare antrenament ca 

şi cum s-ar juca acel meci 

fără îndoială. Sper să fim 

în efectiv complet pentru a 

putea crea acel spirit de 

echipă învingătoare”, a de-

clarat Mihai Silvăşan.

Trei jucători de la U-BT 

Cluj-Napoca nu au putut 

să ajungă în România din 

cauza unor probleme de 

ordin birocratic.

„Conform calendarului, 

avem meci pe 15 septembrie. 

Sperăm să nu se schimbe ni-

mic şi să ne pregătim pentru 

deplasarea în Bosnia. Trei ju-

cători nu au ajuns în Cluj-Na-

poca, Gregory Vargas şi Ka-

rel Guzman au încă proble-

me cu actele. Vorbim zilnic 

cu ambasadele din ţările re-

spective şi încercăm să rezol-

văm această situaţie. Patrick 

Richard nu a ajuns încă aici, 

la rândul său întâmpină pro-

bleme cu paşaportul. Suntem 

hotărâţi să avem un sezon 

foarte bun. Respectăm regu-

lile impuse de autorităţi şi în-

cercăm să ne pregătim cât 

mai bine posibil. Domnul Vu-

joševic va ajunge miercuri 

seara. Încă nu ştim dacă se 

impune ca dânsul să stea în 

izolare, vom vedea”, a decla-

rat Branko Cuic.

Justin Edwards, jucătorul 

transferat în această vară de 

U-BT Cluj, va avea parte de 

un regim special în primele 

14 zile petrecute la Cluj. 

Americanul este nevoit să 

stea în izolare la domiciliu 

şi nu va putea să se pregă-

tească cu restul echipei.

„Din nefericire, avem un 

an mai special. Mulţi dintre 

jucători nu au ajuns, iar unul 

dintre ei se afl ă în izolare. În-

cercăm, pe toate căile, să îi 

ajutăm şi pe cei care nu au 

reuşit să vină la primul an-

trenament. Le trimitem un 

program de pregătire. Edwards 

va efectua în izolare anumi-

te exerciţii, precum şi antre-

namente de cardio. Pe restul 

încercăm să nu îi forţăm de 

la început, deoarece ne do-

rim să îi introducem treptat 

în efort. Chiar dacă va dura 

mai mult pregătirea fi zică, 

important este să îi avem să-

nătoşi pe jucători tot sezo-

nul.”, a explicat Andrei Bă-

lan, preparator sportiv U-Ban-

ca Transilvania.

U-BT Cluj s-a reunit fără mai 
mulţi jucători importanţi
U-Banca Transilvania s-a reunit şi a început antrenamentele 
în vederea sezonului competițional 2020/2021

Jucătorii de la U-BT Cluj sunt obligaţi să se antreneze în parc din cauza pandemiei de coronavirus 
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Fanii lui CFR 
au sărbătorit titlul 
pe Cetăţuie şi în 
Piaţa Avram Iancu

CFR Cluj a sărbătorit împreu-
nă cu fanii titlul cu numărul 
șase din istoria clubului. Fanii 
din Gruia au aprins torțe pe 
Cetăţuie imediat după meci și 
au luminat Clujul în zi de săr-
bătoare, în timp ce jucătorii 
au sosit de la Craiova cu un 
charter după miezul nopţii.

Odată ajunși pe Aeroportul 
Internațional din Cluj Napoca, 
ardelenii abia au mai avut pu-
terea sa dea declaraţii. Mario 
Camora și Ovidiu Hoban au 
fost singurii care s-au încume-
tat să vorbească cu jurnaliștii.
„Ce să zic, un titlu foarte greu. 
Dar, o bucurie specială, s-a ju-
cat până la ultimul meci și de 
data asta pe terenul adversarei, 
a fost o bucurie enormă pentru 
noi”, a declarat Mario Camora 
la aterizarea pe aeroportul din 
Cluj-Napoca.

„Mai fericit ca niciodată. Mai 
mult nu pot să zic”, a fost și re-
acţia lui Ovidiu Hoban.
Fotbaliștii și fanii aveau să se 
întâlnească în jurul orei 1:30 
în Piaţa Avram Iancu. Deși ac-
tualul context nu recomandă 
adunările mari de oameni, 
acest lucru a fost ignorat de 
fanii care s-au strâns în nu-
măr mare pentru a sărbători 
alături de jucători.
O situația similară s-a petrecut 
și la Craiova, acolo unde fanii 
oltenilor au încurajat echipa pe 
tot parcursul meciului din afara 
Stadionului „Ion Oblemenco”.

„Arde” Clujul!

CFR Cluj a câştigat al 

3-lea titlu consecutiv 

în Liga 1 şi se pregăteşte 

de o nouă aventură 

în Champions League.

Campioana României va 

începe din turul 1 prelimi-

nar al Champions League, 

iar acest lucru înseamnă că 

formaţia lui Dan Petrescu va 

juca primul meci din noul 

sezon pe 18 sau 19 august.

Adversarii din primul şi 

al doilea tur au fost deja 

stabiliţi, în timp ce în turul 

trei sunt deja calificate doar 

Slavia Praga şi Olympiakos, 

în timp ce în play-off au 

ajuns Red Bull Salzburg şi 

Ajax Amsterdam.

Echipa din Gruia va be-

neficia de statutul de cap 

de serie în primul tur şi va 

beneficia de un adversar 

mai uşor. Campionii ar pu-

tea juca cu echipe din Gi-

braltar, Islanda, Insulele Fe-

roe sau Luxemburg, dar şi 

cu echipe mai slab clasate 

din Suedia.

În turul al doilea din pre-

liminarii, CFR Cluj ar putea 

să se duelze cu Celtic, Mac-

cabi Tel-Aviv sau FC Astana, 

toate fi ind adversare al clu-

jenilor în sezonul precedent.

Greul abia acum începe! Traseu infernal 
până în grupele Champions League.

¤ Fola Esch (Luxemburg)

¤ Djurgårdens (Suedia)

¤ Linfi eld Belfast (Irlanda de 
Nord)

¤ Buducnost Podgorica 
(Muntenegru)

¤ Flora Tallin (Estonia)

¤ Dynamo Brest (Belarus)

¤ Riga FC (Letonia)

¤ Connah's Quay (Ţara 
Galilor)

¤ KI Klaksvik (Insulele Feroe)

¤ Europa FC (Gibraltar)

¤ NK Celje (Slovenia)

¤ Ararat-Armenia (Armenia)

¤ KuPS Kuopio (Finlanda)

¤ KR Reykjavik (Islanda)

¤ KF Tirana (Albania)

¤ Sileks Kratovo (Macedonia 
de Nord)

¤ Floriana (Malta)

Posibili adversari Turul 1 preliminar 

Lista adversarilor din turul 2 preliminar

• Celtic (Scoţia)

• Dinamo Zagreb (Croaţia)

• Astana (Kazahstan)

• Ludogoreţ (Bulgaria)

• Young Boys Berna 
(Elveţia)

• Steaua Roșie Belgrad 
(Serbia)

• Qarabag (Azerbaidjan)

• Legia Varșovia (Polonia)

• Maccabi Tel-Aviv (Israel)

• Molde (Norvegia)

Giedrius Arlauskis a jucat 

pentru ultima dată în trico-

ul lui CFR Cluj, iar după 

cinci titluri în Liga 1 este 

decis să înceapă o nouă 

aventură în străinătate.

„A fost ultimul meu meci 

la CFR Cluj, o să afl aţi curând 

şi destinaţia… după ce mă 

mai calmez. Mă bucur, aşa 

cum le-am spus colegilor şi 

în vestiar, pentru gladiatorii 

mei. Prin ce am trecut noi… 

doar cu ajutorul unor carac-

tere puternice am fi  reuşit. Es-

te cel mai greu campionat pe 

care l-am câştigat. Prin ce am 

trecut noi, cu pandemia de 

coronavirus… Ne bucurăm 

foarte mult. Mulţumesc băie-

ţilor! Au fost multe momente 

difi cile în care ne-am întrebat 

dacă renunţăm sau nu. Mari-

an Copilu (n.r. preşedintele 

clubului) ne-a arătat drumul 

cel bun. El şi Mister Petres-

cu”, a declarat Arlauskis, ime-

diat după meci.

Arlauskis se desparte cu greu 

de Marian Copilu, omul care l-a 

adus în România. Lituanianul 

speră totuşi că măcar Dan Pe-

trescu va continua în Gruia.

„Ne-am certat la antrena-

mente, aşa se întâmplă când se 

întâlnesc doi nebuni. Oricât de 

cocoşaţi de muncă suntem, ce 

este al nostru, este al nostru. 

Este momentul să ne despărţim 

(n.r. de Dan Petrescu). Ne-au 

costat mulţi nervi împreună 

aceşti ani. Eu o iau pe drumul 

meu, sper ca el să rămână şi să 

ducă echipa în Champions Lea-

gue. România este a a doua mea 

casă. Îi mulţumesc lui Marian 

Copilu, fratele meu. Cu el m-am 

certat, cu el m-am pupat. O 

să-mi fi e dor de România! Mă 

bucur că plec râzând, dar sufl e-

tul meu plânge”, a spus Arla-

uskis imediat după meci.

Arlauskis se desparte de CFR:
„Eu şi Dan Petrescu, doi nebuni 
care am știut ce vrem!”

Raymond FÜSTÖS
Tibi DEMETER
redactia@moniorulcj.ro

Condusă cu 0-1 în Bănie, 

CFR Cluj a întors spectacu-

los scorul în „fi nala campi-

onatului” cu CSU Craiova, 

după golurile lui Vinicius, 

Boli şi Deac. Victoria cu 3-1 

a adus al treilea titlu conse-

cutiv în Gruia, iar CFR Cluj 

este noua şi vechea campi-

oană a României!

Ca la noi la nimeni! Presa-

tă de „ultimatumul” dat de UE-

FA, Federaţia Română de Fot-

bal a transformat „fi nala” se-

zonului 2019-2020 al Ligii 1 

dintre CSU Craiova şi CFR Cluj 

într-un adevărat ultim act. Şi 

ce fi nală a fost în Bănie!

CFR a luptat 13 luni 
pentru titlu

Sezonul 2019/2020 şi titlul 

cu numărul 6 pentru CFR Cluj 

va rămâne în istoria clubului 

din Gruia, dar şi în istoria fot-

balului românesc.

CFR Cluj s-a putut bucura 

de marele trofeu după o lup-

tă de 13 luni! Liga 1 a înce-

put pe 12 iulie, 2019, iar la 

ora actuală mai sunt meciuri 

de disputat, însă nimeni nu 

ştie când se vor disputa și da-

că se vor disputa. Actualul se-

zon a fost prelungit forțat de 

pandemia de coronavirus.

Odată cu victoria din Bă-

nie, CFR Cluj a intrat în ga-

leria selectă a puţinelor echi-

pe din România care au câş-

tigat titlul de cel puţin trei 

ori consecutiv. Cu o aseme-

nea performanţă se mai pot 

lăuda doar trei echipe: Chi-

nezul Timişoara (6 titluri 

consecutive între 1921-1927), 

Steaua Bucureşti/FCSB (5 ti-

tluri consecutive între 

1984-1989 şi 3 între 1951-1953 

şi 2012-2015), respectiv Di-

namo Bucureşti (4 titluri con-

secutive între 1961-1965 şi 3 

între 1981-1984).

Camora, Arlauskis şi Deac, 
remarcaţii sezonului

Dan Petrescu a fost nevoit să 

opereze multe schimbări în pri-

mul „11” al meciurilor din Liga 

1 pe durata parcursului din 

Champions League şi Europa, 

însă trei jucători au aproape în 

permanenţă pe teren pe durata 

celor 90 de minute.

Mario Camora a fost omul 

care a bifat cele mai multe par-

tide în actualul sezon. Portughe-

zul a apărut pe teren în 46 de 

meciuri şi a bifat 4.115 minute 

și două goluri, în toate compe-

tiţiile. Căpitanul a fost şi cel ca-

re a ridicat primul titlul de cam-

pion pe Stadionul „Ion Oble-

menco”, din Craiova.

Giedrius Arlauskis a fost al 

doilea „stâlp” din echipa lui 

Dan Petrescu, fi ind prezent în 

45 de partide, pentru un total 

de 4.050 de minute. Lituania-

nul a încheiat 16 meciuri fără 

gol încasat în Liga 1, fi ind por-

tarul cu cele mai multe jocuri 

încheiate fără gol primit.

Ciprian Deac a fost liderul şi 

omul care a dirijat ofensiva lui 

CFR Cluj! Mijlocaşul din Gruia 

a terminat sezonul cu 3.458 de 

minute jucate în 42 de meciuri. 

Veteranul de 34 de ani a reuşit 

18 goluri şi 14 pase decisive în 

toate competiţiile, fi ind „one 

man show” în atac.

Deac a devenit în actualul se-

zon cel mai bun marcator din is-

toria lui CFR Cluj. Fotbalistul lui 

CFR a punctat de 44 ori în Liga 

1, o dată în fi nala Cupei Româ-

niei (2009), 1 gol în fi nala Su-

percupei României (2010) şi 4 

goluri în cupele europene.

Dejeanul din atacul lui CFR 

se poate lăuda cu 230 de me-

ciuri în tricoul echipei din Gru-

ia şi a izbutit să îl depăşească 

pe legendarul Mihai Adam.

13 luni de chin pentru marele vis! 
CFR, noua campioană a provinciei!
CFR Cluj s-a impus cu 3-1, luni seară, pe terenul celor de la CSU Craiova
și a devenit noua campioană a provinciei, egalând UTA Arad cu 6 titluri

CFR Cluj a sărbătorit titlul de campioană a României chiar pe stadionul Universităţii Craiova
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