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Varianta Grigorescu-Floreşti, 
o pacoste pentru clujeni
Emil Boc spune că transformarea unui 
drum de câmp a distrus calitatea vieţii în 
zona Donáth.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Coronavirusul, descoperit 
încă din 2012?
Un virus descoperit în urmă cu opt ani es-
te în procent de 93% asemănător cu 
SARS-CoV-2. Pagina 4
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În apropierea altarului Bisericii Sfântul Mihail, s-a descoperit o pictură reprezentând o draperie. Zona mai închisă 
la culoare din pictură este un fragment medieval, în jurul căruia s-a pictat draperia barocă. Pagina 7

Istoria din pereții Bisericii Sfântul Mihail

• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

ACTUALITATE

Zboruri de la Cluj-Napoca
spre destinații de vis de la malul mării

SOCIAL

Acțiuni cu efective mărite pentru 
limitarea răspândirii COVID-19

De pe Aeroportul Internaţio-
nal „Avram Iancu” din Cluj-Na-
poca a fost operat, sâmbătă, pri-
mul zbor charter turistic al com-
paniei TAROM, din sezonul de 
vară 2020, spre destinaţia Ski-
athos (Grecia).

Zborurile spre Skiathos vor 
fi operate în fiecare zi de sâm-
bătă, până în data de 26 sep-
tembrie 2020 şi deschid astfel 
seria călătoriilor de vacanţă 
TAROM de pe Aeroportul Cluj. 
Interesul crescut pentru des-
tinaţiile turistice din Grecia, 
precum Skiathos, este demon-
strat şi de faptul că primul 
zbor a fost ocupat în propor-
ţie de 100%.

Compania aeriană TAROM va 
mai opera de pe Aeroportul Cluj, 
începând din a doua săptămâ-
nă a lunii iulie, alte două desti-

naţii din Grecia şi anume: Cre-
ta-Chania şi Zakynthos, în fi e-
care zi de joi până la fi nele lu-
nii septembrie.

Tot în luna iulie, de pe aero-
portul clujean vor fi  reluate zbo-
rurile turistice spre destinaţia 
internă Constanţa. Aceste zbo-
ruri vor fi  operate tot de opera-
torul naţional TAROM, în zilele 
de joi şi duminică, până la fi na-
lul lunii august.

„Având în vedere situația ge-
nerată de pandemia de CO-
VID-19, rugăm pasagerii ca la 
sosire în aeroport să respecte 
toate măsurile de distanțare so-
cială, măsurile sanitare obliga-
torii de purtare a măștii și toa-
te instrucțiunile personalului 
aeroportuar”, a transmis con-
ducerea Aeroportului Internaţi-
onal „Avram Iancu” Cluj.

Oamenii legii continuă 
acțiunile de verificare a res-
pectării măsurilor de protecție 
sanitară în vederea prevenirii 
și limitării infectării cu viru-
sul COVID-19 în zonele aglo-
merate din județul Cluj.

Astfel, sub autoritatea 
Instituției Prefectului, la data de 
4 iulie a.c., politiștii, jandarmii, 
polițiștii locali, precum și 
reprezentanți ai Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență, In-
spectoratului Teritorial de Mun-
că, Direcției Sanitar Veterinare, 
Direcției de Sănătate Publică și 
personal din cadrul Protecției 
Consumatorului, au desfășurat 
verifi cări asupra modului de res-
pectare a normelor legale impu-
se în perioada stării de alertă.

La nivelul județului Cluj au 
fost efectuate controale la pes-

te 360 de societăți comercia-
le, fiind efectuate verificări a-
supra respectării regulilor de 
protecție sanitară de către 
agenții economici, în centre-
le comerciale și la terasele a-
flate în proximitatea acestora.

De asemenea, au fost aplica-
te 80 de sancțiuni contravenționale 
pentru nerespectarea normelor 
de circulație rutieră, 30 pentru 
fapte de încălcare a unor norme 
de conviețuire socială, a ordinii 
și liniștii publice.

Acțiunile preventive, în sistem 
integrat, vor fi  derulate în conti-
nuare, prin organizarea acestora 
urmărindu-se responsabilizarea 
societății și creșterea nivelului de 
informare și constientizare a 
cetățenilor, cu privire la riscul de 
îmbolnăvire și a importanței mă-
surilor de protecție sanitară.

Situația epidemiei 
de coronavirus

28.973 de persoane infectate 
la nivel național

693 cazuri confi rmate la Cluj

? persoane în carantină

?  de persoane în izolare

20.026 vindecați

1.750 decese
*până la închiderea ediției

Prefectul județului Cluj, confirmat cu noul coronavirus
Prefectul Mircea Abrudean, soția și copilul lor de doar 9 luni, pozitivi la COVID-19. Pagina 5

Bac recalculat!
Peste 94% dintre notele contestate au fost schimbate
Rata de promovabilitate a crescut cu 1,6 puncte. 
Încă 6 elevi din județul Cluj au obținut nota maximă. Pagina 6

Fo
to

: 
M

a
rk

o
s 

Ta
m

á
s



2 ADMINISTRAȚIE monitorulcj.ro | luni, 6 iulie 2020

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Niciun participant 
la protestul anti-COVID 
de la Cluj-Napoca
Frontul Civic Unit (FCU) a făcut apel la un 
protest anti-COVID în două orașe din 
România, Cluj-Napoca și București. La Cluj, 
absolut nimeni nu a ieșit în stradă, în 
locația stabilită din Piața Unirii. FCU a luat 
fi ință odată cu protestele din perioada 15-
17 mai 2020, care s-au declanșat ca urmare 
a neîncrederii în informațiile date 
publicității de autorități privind pandemia 
de COVID-19 și a revoltei față de măsurile 
luate în România de ofi ciali, prin încălcarea 
constituției și a drepturilor cetățenești, se 
arată pe site-ul instituției. „Există multe 
apeluri de protest pentru data de 4 iulie, de 
la 15:00, pentru București, în Piața Victoriei 
și pentru Cluj-Napoca, în Piața Unirii. Cu 
siguranță, mai mult de jumătate din 
populația României a ajuns la concluzia că 
absolut nici una din culorile politice afl ate 
la putere nu reprezintă interesele 
cetățenilor. Mai mult decât atât, în ultimele 
luni, absolut toată clasa politică ne-a de-
monstrat că este un pericol pentru sănăta-

tea, bunăstarea, drepturile și siguranța ro-
mânilor. La fel cum s-a întâmplat și cu sta-
rea de urgență, CCR a desfi ințat starea de 
alertă. Mai exact, Președintele, Guvernul și 
Parlamentul au cauzat moartea prin priva-
rea de servicii medicale, subminarea econo-
miei naționale și încălcarea drepturilor oa-
menilor, fără niciun temei legal”, a scris 
Daniel Vlad, pe site-ul mișcării.

Doi vietnamezi 
au făcut scandal 
într-un parc de copii
Doi vietnamezi, de 23, respectiv 29 de ani 
au trecut printr-un parc pentru copii din lo-
calitatea clujeană Apahida. Cei mici se ju-
cau, râdeau, iar vietnamezii au crezut că 
râd de ei și s-au revoltat. Unul dintre ei a 
oprit cu piciorul un leagăn în care se juca 
unul dintre copii și s-a creat un confl ict 
spontan. Părinții care se afl au în parc ală-
turi de copii s-au luat la ceartă cu vietname-
zii. Spiritele s-au încins așa că a fost nevoie 
de intervenție poliției pentru a aplana con-
fl ictul. Nu au fost aplicate sancțiuni, însă 
polițiștii patrulează acum mai des în zonă.

Formația clujeană 
Luna Amară, primul 
concert după pandemie
După luni de absență, Luna Amară va 
susține primul concert propriu în formulă 
completă prin live streaming sâmbătă 11 iu-
lie. Concertul va putea fi  urmărit în întreaga 
lume, la ora 20:00 (ora României) și va fi  
găzduit de complexul de săli de repetiție 
Music Hub din Cluj-Napoca. „Și nouă ne e la 
fel de dor de concertele LIVE ca vouă, așa că 
ne-am mobilizat și vom încerca să aducem la 
Music Hub cât mai multe trupe – atât din 
Cluj, dar nu numai – și care să ajungă mai 
apoi în căștile sau boxele voastre prin live 
streaming. Prima formație care a răspuns 
provocării de la Music Hub este Luna Amară. 
(Conform indicațiilor stării de alertă) adună 
nu mai mult de 4 prieteni și ascultați împre-
ună concertul de acasă sau din parc. 
Perioada prin care am trecut și încă trecem a 
afectat și industria muzicală; trupa are nevo-
ie de susținerea noastră; iar voi puteți ajuta 
cumpărând un bilet (neobligatoriu), 20 de 
lei în pre-sale și 30 de lei în ziua și în timpul 
concertului”, au transmis membrii formației.

Pe scurt

Începând de sâmbătă, 

4 iulie, s-a deschis activi-

tatea de agrement la lacu-

rile Chios și Gheorgheni 

1, locații care au benefi ci-

at de lucrări de moderni-

zare în cursul acestui an.

Astfel, la Lacul Chios s-au 

efectuat lucrări de consolida-

re a malurilor lacului, precum 

și lucrări de reparare a zonei 

deversorului.  „Totodată, la 

Lacul Gheorgheni 1, printr-

un parteneriat încheiat cu 

Administrația Bazinală de A-

pă Someș-Tisa, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Cluj, 

lacul a fost curățat de 

vegetația invazivă, astfel în-

cât acum asigură condiții ex-

celente de relaxare într-o 

plimbare cu hidrobicicleta”, 

au transmis reprezentanții 

Regiei Autonome a Dome-

niului Public (RADP) Cluj.

Tarifele au rămas 
neschimbate

Tarifele pentru închirierea 

pentru 30 de minute a unei 

ambarcațiuni în cele două ba-

ze de agrement au rămas ne-

schimbate – 6 lei (pentru co-

piii între 4 și 14 ani), respec-

tiv 12 lei (pentru copiii de pes-

te 14 ani și adulți). Copiii cu 

vârsta sub 4 ani au accesul 

gratuit, cu condiția să fi e însoțiți 

de măcar un adult. Programul 

de funcționare pentru public 

este în intervalul orar 10:00 – 

20:00, pentru Lacul Chios, re-

spectiv 12:00 – 20:00, pentru 

Lacul Gheorgheni 1.

S-a deschis sezonul de agrement canotaj 
pe lacurile Chios și Gheorgheni 1

Aglomerația din Florești 

s-a mutat de pe drumul 

național, pe drumurile oco-

litoare, mai exact, pe așa-

zisa „centură” Grigorescu-

Florești și pe Drumul de 

Sud, care trece prin spatele 

magazinului Metro.

Mulți fl oreșteni aleg ruta 

Grigorescu-Florești pentru a 

scăpa de aglomerație de pe 

drumul principal. Se pare în-

să că, această varianta ocoli-

toare nu a rezolvat problema 

trafi cului îngreunat, coloane-

le întinzându-se deseori pe ki-

lometri întregi.

„Toată lumea știe că așa 
e acolo într-o zi normală”

„Stau în zona aceea de doi 

ani și zilnic la orele de vârf de 

coloană. Drumul nu se poate 

lărgi. În timpul zilei, când sunt 

mașini pe ambele sensuri, e 

normal să se aștepte, pentru 

că nu ai cum să muți casele 

oamenilor ca să faci drumul 

mai larg, ca să nu mai zic că 

ajungi în Grigorescu și oricum 

trebuie să stai în două intersecții 

și ambele variante au semafor 

sau sens giratoriu”, a explicat 

un tânăr clujean.

„Chiar dacă nu sunt mul-

te mașini, oricum se așteaptă 

în coloană. Pe scurt, toată lu-

mea știe că e așa acolo într-o 

zi normală. Acum, că sunt lu-

crări pe principală spre Florești, 

n-avea cum să fi e mai OK pe 

sus”, a mai spus tânărul care 

locuiește în apropiere de va-

rianta ocolitoare.

Drumul de sud, proaspăt 
asfaltat, la fel de aglomerat

Ceea ce trebuie să fi e Cen-

tura Ocolitoare de Sud, care ar 

fi  trebuit să descongestioneze 

trafi cul dintre Florești și Cluj-

Napoca, a devenit la fel de 

aglomerat. Oamenii acuză că 

aglomerația se datorează fap-

tului că Centura nu a fost re-

alizată până la fi nal, asfaltân-

du-se doar drumul comunal.

Primarul municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc, susține 

că, deși nu are cum să inter-

vină în Florești sau Baciu, 

viitoarea Centură Metropo-

litană va prelua întreg trafi -

cul greu din zonele critice 

ale municipiului, cum ar fi  

cartierul Grigorescu. Edilul 

dorește o abordare integrată 

pe viitor în materie de 

construcție urbană.

„Nu mai pot accepta poli-

tici de genul, că cel din Ba-

ciu face la intrarea în Cluj 

niște imobile și îmi pericli-

tează toată calitatea vieții din-

tr-o zonă, fără să se gândeas-

că cum ajung oamenii ăia la 

Cluj sau la fel cum s-a întâm-

plat și în alte părți”, a decla-

rat Emil Boc, într-o emisiune 

online, afi rmând că „vremea 

haiduciei” a apus la Cluj.

„Mă uit la ce îmi spun cei 

din Grigorescu care, printr-o 

transformare a unui drum de 

câmp în drum de circulație, 

au distrus toată calitatea vieții 

de pe Donáth și a oamenilor 

din Grigorescu. Cel de la 

Florești face singur, nu are ni-

ciun fel de conexiune cu Clu-

jul, eu nu am nicio competență 

dincolo de granița adminsi-

trativă. Gata, haiducia trebu-

ie să înceteze, atât cu privire 

la Baciu, cât și la Florești”, a 

mai punctat Emil Boc.

„Centura” Grigorescu-Florești, 
o pacoste pentru clujenii din zonă
Primarul Emil Boc: „Transformarea unui drum de câmp 
în drum de circulație a distrus toată calitatea vieții!”

Trafi c blocat pe „varianta” Grigorescu-Florești, o imagine aproape zilnică pentru locuitorii din Grigorescu
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Clujenii se plâng că pe 

strada Măceșului, șansele 

ca o căprioară să fi e lovi-

tă de mașinile care circu-

lă cu viteză amețitoare 

sunt foarte mari.

Clujenii care locuiesc pe 

strada Măceșului au făcut nu-

meroase cereri să se monteze 

praguri de sol în zona în ca-

re locuiesc, însă cererile au 

fost lăsate fără răspuns. Oa-

menii se tem că din cauza 

mașinilor care circulă cu vi-

teze amețitoare, căprioarele 

care sunt văzute des prin zo-

nă pot să fi e lovite sau, mai 

rău, chiar oameni.

„Azi (vineri – n.r.) pe 

Măceșului mi-a sărit în față 

(eram pe trotuar) un pui de 

căprioară. Toată lumea din zo-

nă știe că e culoar de traver-

sat pentru căprioare. Din pă-

cate, se circulă pe strada 

Măceșului cu peste 100 km/

oră. Pe stradă traversează că-

prioare, cerbi, pui de căprioa-

re. Am semnalat pe MyCluj 

că vor muri animale și oameni 

din cauza vitezei. Am fost sfă-

tuită ce să fac pentru a redu-

ce viteza. Din 25 iunie 2019 

am depus la Primărie 29 de 

cereri pentru montarea unor 

praguri de sol. Am fost la Pri-

mărie și mi se spune foarte 

amabil că este în volumul 9 

cererea mea, dar nu se 

întrunește Comisia pentru 

siguranța circulației și nu se 

face nimic”, a spus Georgeta 

Mihaiela Opriș, o clujeancă.

„Casele vibrează 
și se crapă”

De asemenea, oamenii se 

plâng că există numeroase 

probleme în zonă: lipsa tre-

cerilor de pietoni, trotuare în-

guste, iar reprezentanțele de 

mașini care au sediul în zonă 

testează mașinile pe stradă și 

circulă cu viteză mare.

„Casele vibrează și se cra-

pă. Sunt depuse reclamații 

la Primărie. Trotuarele sunt 

extrem de înguste în unele 

zone, așa a ieșit la asfalta-

re, înțelegem, dar ne omoa-

ră mașinile! Am cerut echi-

paj de poliție cu radar să 

stea pe stradă, dar nimic. 

Încă din 2014 există plân-

geri pentru viteză excesi-

vă!”, a adăugat femeia.

Pe strada Măceșului 
„vor muri animale 
și oameni” din cauza vitezei

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca anun-

ţă acordarea de fi nanţări 

nerambursabile de la 

bugetul local pentru 

proiecte şi acţiuni cultu-

rale, sesiunea a II-a.

Alocările nerambursabile 

din fonduri publice se acor-

dă în vederea desfăşurării 

unor activităţi nonprofi t, ca-

re să contribuie la realizarea 

unor acţiuni sau programe de 

interes public general, regio-

nal sau local.

Bugetul pentru această se-

siune este de 2.800.000 lei 

pentru proiecte culturale, ar-

tistice, educaţionale, proiecte 

de tineret, proiecte culturale 

regionale și locale și pentru 

proiecte „Cluj 100”. Pentru 

proiectele pe domeniul soci-

al, fi nanțarea este de 71.000 

lei. Finanţarea asigurată de 

Consiliul local al municipiu-

lui Cluj-Napoca va fi  de ma-

ximum 90% din bugetul to-

tal al proiectului.

Depunerea proiectelor de 

fi nanţare nerambursabilă se 

face în perioada 3-20 iulie 

2020, la Registratura Primă-

riei municipiului Cluj-Napo-

ca, într-un exemplar precum 

și electronic (CD) sau online 

pe site-ul www.primaria-

clujnapoca.ro secțiunea 

Administrație – Servicii onli-

ne – Depune cereri – Servi-

ciul Management proiecte so-

ciale, culturale și sportive.

Decizia Comisiei de anali-

ză și selecție va fi  publicată 

pe site-ul Primăriei, urmând 

ca în perioada 3-5 august 2020, 

solicitanţii să aibă posibilita-

tea depunerii de contestaţii.

O nouă sesiune de finanțări 
pentru proiecte culturale

Amenajarea unei păduri 

parc în Făget și a unor 

culoare pietonale și velo 

în cartierul Grigorescu se 

numără printre proiectele 

care fac obiectul unei serii 

de dezbateri publice online 

despre viitorul orașului.

În cadrul dezabterilor orga-

nizate prin Centrul de Inovare 

si Imaginație Civică (CIIC) Cluj 

în fi ecare zi de marți din luna 

iulie, administrația publică, 

experți și cercetători, alături de 

cetățeni se vor uita la cifre și 

statistici sectoriale pentru a 

înțelege cum se va putea pre-

găti orașul pentru nevoile lo-

cuitorilor pe un orizont de timp 

mai larg, 2020 – 2030.

Astfel, în datele de 7, 14, 

21 și 28 iulie, clujenii interesați 

de proiectele de viitor ale 

orașului sunt invitați să acce-

seze platforma Zoom (pe un 

link care va fi  anunțat în pre-

alabil pe pagina de Facebook 

Municipiul Cluj-Napoca) pen-

tru a participa la întâlnirile 

CIIC chiar și în această vară, 

cu toate că nu vor fi  reluate 

întâlnirile de la Casino – Cen-

trul de Cultură Urbană.

Agenda Dezbaterilor

• Marți, 7 iulie 2020 – 17:00 

pe Zoom – Dezbatere cu te-

ma SIDU (Strategia Integrată 

de Dezvoltare Urbană) – Re-

generare Urbană, în colabo-

rare cu Banca Mondială

• Marți, 14 iulie 2020 – 

17:00 pe Zoom – Dezbate-

re cu tema SIDU (Strategia 

Integrată de Dezvoltare Ur-

bană) – Schimbări Clima-

tice, în colaborare cu Ban-

ca Mondială

• Marți, 21 iulie 2020 – 

17:00 pe Zoom – Dezbatere 

cu tema Concept de amena-

jare Pădure parc Făget

• Marți, 28 iulie 2020 – 

17:00 pe Zoom – Dezbatere 

cu tema Concept de amena-

jare oraș pentru pietoni – car-

tier Grigorescu

Cele patru dezbateri sunt 

parte a proiectului „Creșterea 

transparenței decizionale și 

simplifi carea procedurilor ad-

ministrative pentru cetățeni 

– ANTO – CIIC’’, fi nanțat 

prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă 

2014 -2020 (POCA).

Proiectul are două compo-

nente: design-ul, dezvoltarea 

și implementarea unui sistem 

electronic de digitalizare și 

simplifi care a serviciilor pu-

blice oferite cetățenilor muni-

cipiului Cluj-Napoca prin im-

plementarea funcționarului 

public electronic și virtual An-

tonia și utilizarea CIIC în pla-

nifi carea strategică a procese-

lor de inovare socială, pentru 

creșterea transparenței deci-

zionale și simplifi carea pro-

cedurilor oferite cetățenilor 

municipiului Cluj-Napoca.

Dezbateri online la Centrul de Inovare și Imaginație 
Civică despre proiectele de viitor ale Clujului

„Domnule ministru Lucian 

Bode, aveți curajul să beți 

un pahar de apă direct 

din Tarnița?”, este invitația 

pe care senatorul USR de 

Cluj Mihai Goțiu i-a făcut-o 

ministrului Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor, Lucian Bode.

Reacția vine după ce, sâm-

bătă, parlamentarul clujean 

a primit răspunsul ofi cial la 

interpelarea, de luna trecută, 

privitoare la interzicerea 

ambarcațiunilor cu motor pe 

lacurile Tarnița și Beliș-

Fântânele, din județul Cluj. 

În răspuns, reprezentanții Mi-

nisterului Transporturilor au 

informat că proiectul Hotărâ-

rii de Guvern va reintra în 

procedură de avizare „în cel 

mai scurt timp”.

„După peste zece luni de 

demersuri ofi ciale și ani buni 

de proteste civice, ministrul 

Transporturilor răspunde că 

sursa de apă a Clujului – la-

cul Tarnița – va scăpa de po-

luarea ambarcațiunilor cu mo-

tor «în cel mai scurt timp»! 

Asta înseamnă (cel puțin) în-

că o vară și un sezon de dis-

trugeri în așteptarea semnă-

turii lui Ludovic Orban. Ori a 

viitorului prim-ministru? Dom-

nule ministru Bode, aveți cu-

rajul să beți un pahar de apă 

direct din Tarnița?”, a scris 

Mihai Goțiu, pe Facebook.

„Proiectul a fost lansat în 

avizare interministerială în 

luna decembrie 2019 și s-a 

întors cu observații de la Mi-

nisterul Justiției și Ministe-

rul Lucrărilor Publice, Dez-

voltării și Administrației. În 

prezent, proiectul de Hotărâ-

re a Guvernului pentru mo-

difi carea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 655/2008 a 

fost refăcut și în cel mai scurt 

timp va fi  trimis din nou în 

avizare interministerială”.

Acesta este răspunsul ofi-

cial pe care l-a primit Mihai 

Goțiu, sâmbătă, de la minis-

trul Transporturilor, Infras-

tructurii și Comunicațiilor, 

Lucian Bode, la interpela-

rea oficială de luna trecu-

tă, cu privire la interzice-

rea,  de urgență,  a 

ambarcațiunilor cu motor 

pe lacurile Tarnița și Beliș 

Fântânele din județul Cluj.

O dorință neîmplinită 
de ani buni

Clujenii, activiști de mediu 

și alți cetățeni, solicită de ani 

buni interzicerea ambarcațiunilor 

cu motor, în condițiile în care 

„navigarea” cu ambarcațiuni 

motorizate (bărci, skyjet-uri, 

hidroavioane, platforme, pon-

toane etc.) pe lacurile Tarnița 

și Beliș Fântânele este total 

scăpată de sub control, „afec-

tând grav mediul și sursa de 

apă a municipiilor Cluj-Napo-

ca, Dej, Gherla și a peste alte 

100 de localități, a mai arătat 

senatorul USR.

În septembrie 2019, parla-

mentarii clujeni din toate par-

tidele și-au asumat un demers 

ofi cial comun pentru a rezolva 

problema, în urma căruia fos-

tul Guvern PSD a promis că va 

scoate cele două lacuri din cir-

cuitul lacurilor navigabile.

„Eu o să cer și hârtiile 

schimbate între ministere 

vreme de șapte luni (din de-

cembrie 2019) să încerc să 

înțeleg ce-i așa complicat în 

elaborarea unei Hotărâri de 

Guvern, de maxim trei fraze 

(incluzându-le pe cele de in-

troducere și încheiere), în 

care se specifi că, negru pe 

alb, că «se elimină lacurile 

Tarnița și Beliș Fântânele de 

pe lista celor navigabile pen-

tru ambarcațiuni motoriza-

te» (mai exact, din anexa HG 

655/2008). Asta e tot ce tre-

buie să scrie! Restul e bla-

bla și telefoane directe ori 

iresponsabilitate”, a comple-

tat senatorul.

Interzicerea ambarcațiunilor 
cu motor, amânată de 10 luni!
Senatorul  USR de Cluj  Mihai Goțiu: „Domnule Bode,
 vă ține să beți un pahar de apă direct din Tarnița?”

Interzicerea ambarcațiunilor cu motor pe lacurile Tarnița și Beliș Fântânele, din județul Cluj, este în impas
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Un virus similar cu COVID-

19 a fost descoperit de chi-

nezi în 2012, într-o mină, 

și a fost stocat în Wuhan.

La acea vreme, șase per-

soane s-au îmbolnăvit, iar din-

tre acestea, trei au murit. Vi-

rusul a fost stocat într-un in-

stitut militarizat din Wuhan, 

conform Sunday Times, citat 

de Newsweek. Virusul desco-

perit de cercetătorii chinezi în 

2012 este în procent de 93% 

asemănător cu COVID-19.

În august 2013, o mică 

echipă de oameni de știință 

a mers în sud-vestul Chinei 

pentru a investiga o boală no-

uă misterioasă și letală într-

o mină de cupru abandona-

tă. Echipați cu costume spe-

ciale și măști respiratorii, cer-

cetătorii s-au aventurat în în-

tuneric. În interiorul minei 

au fost izbiți de duhoare.

Deasupra capului zburau 

liliecii, iar pe jos mișunau 

șobolanii printre excremente. 

Era terenul propice pentru 

dezvoltarea unor microorga-

nisme cu mutații și a unor 

agenți patogeni mortali pen-

tru oameni. De aceea fusese-

ră necesare măsuri de protecție.

Trei bărbați omorâți 
de virus, în 2012

Cu câteva săptămâni ante-

rior, în aprilie, șase bărbați 

care intraseră în mină pentru 

a o curăța de fecalele de lili-

ac, au fost loviți de o formă 

gravă de penumonie, iar trei 

dintre ei au murit. Febra și tu-

sea erau printre simptome. Pa-

tru dintre cei șase bărbați au 

fost testați pozitiv la anticor-

pii de coronavirus. Ceilalți doi 

au murit înainte de a fi  testați.

China a stocat acel virus 

în laboratorul din Wuhan, afl at 

la circa 1.600 de kilometri, 

conform aceleiași publicații. 

În presa chineză nu au exis-

tat însă relatări a ceea ce s-a 

petrecut la Kunming. Frag-

mente din acel eveniment au 

apărut în teza de masterat a 

unul tânăr medic, Xi Lu.

Încă din 2004, o echipă 

de virusologi de la labora-

toarele din Wuhan a colec-

tat viruși de la liliecii din 

peșterile din Kunmimg, iar 

în 2016 a prezentat un stu-

diu care avea la bază aceste 

cercetări, dar fără să facă re-

ferire la decesele din 2012.

Americanii, îngrijorați 
că virusul ar putea scăpa 
de sub control

În 2017, la Wuhan, arma-

ta chineză a construit un la-

borator ultrasecret la institu-

tul de virusologie din acea lo-

calitate. Ofi cialii americani au 

fost îngrijorați că acest labo-

rator nu este pe deplin sigur 

și virușii ar putea scăpa de 

sub control, astfel de inciden-

te fi ind frecvente – de exem-

plu în 2004, când șase persoa-

ne de la un laborator din Bei-

jing s-au infectat cu SARS.

Sunday Times consemnea-

ză două opinii științifi ce dife-

rite legate de posibilitatea ca 

virusul descoperit în 2012 să 

fi  fost transformat în COVID-19, 

dar asemănarea este de 93%. 

Sunday Times a întrebat Insti-

tutul de Virusologie din Wu-

han de ce nu a raportat ase-

mănarea dintre virusul desco-

perit în 2012 și covid-19, dar 

nu a primit un răspuns.

Un virus similar cu COVID-19 
a fost descoperit în 2012!
Cercetătorii chinezi spun că virusul găsit într-o mină este 93% asemănător cu COVID-19

Un virus similar cu COVID-19 a fost descoperit în 2012, într-o mină din China

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) a raportat 
ieri, în ultimele 24 de ore, 
212.326 noi cazuri de coro-
navirus la nivel global, re-
prezentând cea mai ridicată 
cifră de la declanșarea pan-
demiei de COVID-19.

Cea mai mare creștere a 
fost raportată pe continen-
tul american, cu 129.772 
noi cazuri, potrivit OMS, 
care subliniază că jumăta-
te dintre noile cazuri înre-
gistrate într-o singură zi au 
fost raportate în SUA și 
Brazilia cu 53.213 de in-
fecţii și, respectiv, 48.105 
noi contagieri.

Aceste cifre arată totuși o în-
cetinire a noilor cazuri, com-
parativ cu cele trei zile prece-
dente, care au marcat toate 
praguri record, printre care și 
cele 57.000 noi cazuri rapor-
tate vineri. Însă weekendul 
ce tocmai a trecut, marcat 
de sărbătorirea Zilei 
Naţionale la 4 iulie, ar putea 
fi  motivul acestui recul.

Număr record 
de îmbolnăviri 
într-o singură zi
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Primul caz de turist infectat 

cu coronavirus din Insula 

Creta a fost identifi cat sâm-

bătă, fi ind necesar ajutorul 

poliţiei locale pentru identi-

fi carea pacientului.

Identificarea primului caz 

depistat pozitiv la corona-

virus din Creta a avut loc 

la doar câteva zile după ce 

aeroporturile regionale au 

fost redeschise. Este vorba 

despre o femeie din Româ-

nia, aflată în vacanţă îm-

preună cu soţul.

„Cu referire la situaţia unui 

turist român depistat pozitiv 

cu COVID-19 la sosirea în In-

sula Creta, MAE precizează 

că, potrivit informaţiilor pre-

liminare comunicate de auto-

rităţile elene la solicitarea re-

prezentanţilor misiunii diplo-

matice a României la Atena, 

persoana în cauză a sosit în 

Republica Elenă la data de 2 

iulie cu o cursă aeriană char-

ter cu escală la Atena, desti-

naţia fi nală fi ind Insula Cre-

ta. Toţi pasagerii cursei aeri-

ene respective au fost testaţi 

la sosire pentru COVID-19, iar 

rezultatele testelor prelucrate 

până la acest moment au con-

fi rmat un singur caz pozitiv. 

În prezent, cetăţeanul român 

este în autoizolare la hotel ur-

mând ca, în cursul zilei de 5 

iulie, să fi e transportat la o u-

nitate hotelieră desemnată ca 

locaţie pentru carantină”, pre-

cizează Ministerul Afacerilor 

Externe (MAE).

Conform datelor ofi ciale 

comunicate de către autori-

tăţile elene, o anchetă epide-

miologică vizând contacţii di-

recţi ai persoanei depistate 

pozitiv este în curs. Persoa-

nele depistate pozitiv vor fi  

plasate în carantină, iar cele 

cu rezultat negativ al testării 

îşi vor putea continua seju-

rul. Conform Protecţiei Civi-

le, zilnic sunt făcute 825 de 

teste pasagerilor care ajung 

pe Aeroportul Nikos Ka-

zantzakis din Heraklion.

Primul caz de coronavirus în rândul 
turiștilor români din Grecia

Săptămâna trecută, aproxima-
tiv 200 de turiști români au 
fost testați pentru COVID-19 pe 
aeroportul din Creta. 
Persoanele care au ajuns la 
Aeroportul Heraklion cu un 
avion plin cu turiști din 
București și Cluj-Napoca au fost 
testate de coronavirus, însă fă-
ră a li se oferi o explicație.

Directorul Aeroportului Cluj, 
David Ciceo, a declarat că nu 
știa că românii care au plecat 
cu o cursă charter la Creta vor 
fi  testați de coronavirus, ară-
tând că măsura ar putea fi  re-
zultatul creșterii din ultima 
perioadă a numărului de ca-
zuri în România.

„Îi rugăm pe pasageri să țină 
legătura cu tour-operatorul. 
Tour-operatorul ar fi  trebuit 
să fi e informat. O să între-
băm și noi, să vedem, dar să 
știți că măsurile se actualizea-
ză foarte des. După cum ați 
văzut, și România actualizea-
ză săptămânal țările și măsu-
rile care se iau față de aces-
tea”, a explicat David Ciceo.

Turiștii, sfătuiți 
să țină permanent 
legătura cu 
tour operatorul

Prefectul județului Cluj, 

Mircea Abrudean, a confi r-

mat, duminică dimineață, 

că atât el, cât și soția și fi ul 

său au fost depistați pozi-

tiv cu noul coronavirus.

Prefectul Mircea Abrudean 

relatează că băiatul său, în 

vârstă de nouă luni, a avut fe-

bră, fi ind dus la spital vineri 

și fi ind confi rmat ulterior cu 

noul coronavirus. În cursul 

zilei de sâmbătă, atât prefec-

tul, cât și soția sa au fost testați 

de COVID-19, rezultatele fi -

ind pozitive.

„În cursul serii de 3 iulie, 

am fost cu băiețelul nostru de 

9 luni la UPU Pediatrie, pen-

tru că avea febră, care am cre-

zut inițial că are legătură cu 

ieșitul dințișorilor. După con-

sultul de specialitate, medicii 

au constatat că are faringo-

amigdalită. Având în vedere 

simptomatologia, a fost recol-

tat pentru testare COVID-19. 

Rezultatul a venit în după-

amiaza de 4 iulie, pozitiv, mo-

tiv pentru care ne-am testat 

și eu și soția mea, ambele re-

zultate fi ind pozitive, cu toa-

te că suntem asimptomatici”, 

a declarat prefectul.

El a adăugat ulterior că, în 

cursul dimineții de duminică, 

toți cei trei membri ai famili-

ei Abrudean urmau să fi e 

internați la Spitalul Clinic de 

Boli Infecțioase din Cluj-Na-

poca, afi rmând că are toată în-

crederea în sistemul medical.

„În cursul acestei dimineți 

(duminică – n.r.) ne vom in-

terna cu toții la Spitalul Cli-

nic de Boli Infecțioase. An-

cheta epidemiologică este în 

curs de realizare de către DSP 

Cluj. Consider că este extrem 

de importantă transparența, 

așa cum am procedat și până 

acum în comunicarea publi-

că. Vreau să îi îndemn încă o 

dată pe toți clujenii să fi e res-

ponsabili, să se prezinte la 

medic atunci când prezintă 

simptome, iar celor care încă 

pun la îndoială existența a-

cestui virus, să se gândească 

de două ori înainte de a face 

astfel de afi rmații. Am toată 

încrederea în sistemul nostru 

medical, care a avut rezulta-

te excelente până acum și sunt 

convins că vom trece cu bine 

peste această perioadă”, a in-

format prefectul Clujului.

Prefectul Clujului și familia sa, 
confirmați cu COVID-19

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a 

depus o plângere penală 

după ce la Institutul 

Oncologic din Cluj-Napoca 

s-au infectat cu coronavi-

rus 12 angajați de o „pilă 

a managerului”.

Emanuel Ungureanu, vice-

preşedinte al Comisiei pentru 

sănătate şi familie din Camera 

Deputaţilor, a depus, vineri, o 

plângere penală la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Cluj-Na-

poca, în care acuză conduce-

rea Institutului Oncologic „Prof. 

dr. Ion Chiricuță” din munici-

piu de faptul că s-ar face vino-

vată de răspândirea în institu-

ţie a COVID-19 şi de focarul în 

care au fost infectate 12 cadre 

medicale din spital şi pacienţi.

„Acel focar de infecţie a fost 

datorat, din punctul de vedere 

al declaraţiilor ministrului Să-

nătăţii, Nelu Tătaru, ca fi ind din 

cauza unor neglijenţe de mana-

gement. Adică, domnul Tătaru 

a spus public că la Institutul On-

cologic, din cauza unor greşeli 

ale conducerii spitalului, s-au 

infectat bolnavi şi, spun surse 

din spital, ar fi  murit nişte bol-

navi cu cancer”, a declarat Ema-

nuel Ungureanu.

Nicio anchetă la 
Institutul Oncologic?

El a adăugat că nu a exis-

tat vreo anchetă la Institutul 

Oncologic, care să lămureas-

că lucrurile.

„Vorbim nu doar despre 

un caz penal în zona necom-

baterii contaminării cu SARS-

CoV-2, ci vorbim şi de un caz 

de corupţie. Denunţul pe ca-

re îl fac este împotriva ma-

nagerului Institutului Onco-

logic, Călin Vlad. (…) Din in-

formaţiile pe care le deţin, 

dr. Călin Vlad a direcţionat 

un pacient care a venit din 

focarul Suceava, l-a direcţio-

nat către spital, fără să fi e o 

urgenţă medicală. La momen-

tul în care pacientul din Su-

ceava a intrat în Institutul 

Oncologic din Cluj, acesta nu 

avea în foaie un test anti-CO-

VID mai vechi de 48 de ore. 

De aceea, acel bolnav a in-

trat în spital neştiindu-se că 

este infectat cu COVID-19. 

Asta este prima neglijenţă 

gravă. O pilă, aşa cum spu-

nem, în timp ce intrau paci-

enţii şi stăteau în triaj”, a mai 

spus Emanuel Ungureanu.

Acesta a formulat acuzaţii 

similare şi într-o postare pe 

Facebook.

„În data de 10 iunie, în Par-

lamentul României explicam 

modul în care, prin teroare şi 

frică, vătafi i acestei instituţii, 

au încercat să muşamalizeze 

erorile care au condus la in-

fectarea cu noul coronavirus 

a mai multor cadre medico-sa-

nitare şi bolnavi internaţi în a-

ceastă unitate sanitară. Între 

timp, am primit toate informa-

ţiile necesare pentru ca procu-

rorii să poată face o anchetă 

penală amănunţită despre fo-

carul de COVID-19 izbucnit la 

Institutul Oncologic din Cluj 

la sfârşitul lunii mai. Nelu Tă-

taru, ministrul Sănătăţii, expli-

ca atunci la televizor că au fost 

grave neglijenţe din partea con-

ducerii acestei unităţi sanita-

re care au condus la un lung 

şir de erori şi la mai multe de-

cese”, a scris Emanuel Ungu-

reanu în postarea sa.

La mijlocul lunii aprilie, 

27 de persoane, dintre care 

şase cadre medicale, au fost 

depistate cu COVID-19 la In-

stitutul Oncologic din Cluj-

Napoca (IOCN).

Conducerea Institutului Oncologic, 
acuzată de greșeli grave
Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală după ce 
27 de persoane s-au îmbolnăvit de COVID-19 la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu acuză conducerea Institutului Oncologic 
de faptul că s-ar face vinovată de răspândirea în instituţie a COVID-19

Ce spun reprezentanții 
Institutului Oncologic?

Conducerea Institutului 
Oncologic din Cluj-Napoca 
(IOCN) a răspuns acuzaţiilor 
aduse de deputatul USR Ema-
nuel Ungureanu şi îşi arată 
disponibilitatea ca Ministerul 
Sănătăţii să efectueze un con-
trol de specialitate.

„Pentru a se clarifi ca ori-
ce suspiciune, suntem dispuşi 
să solicităm ministrului Să-
nătăţii efectuarea unui con-
trol de specialitate, pentru a 
certifi ca modul în care Insti-
tutul Oncologic şi-a desfăşu-
rat activitatea. În concluzie, 
regretăm faptul că munca per-
sonalului medical, care s-a 
dedicat acestei profesii, şi ima-
ginea Institutul Oncologic, es-
te pusă în derizoriu, pe baza 
unor vorbe aruncate în vânt, 
fără nici un argument factu-
al”, se arată într-un comuni-
cat trimis, vineri, de IOCN, 
semnat de managerul Ioan-
Cătălin Vlad şi de directorul 
medical prof.univ.dr. Patriciu 
Achimaş-Cadariu.

„Având în vedere faptul 
că, în ultima perioadă, Insti-
tutul Oncologic «Prof. Dr. Ion 
Chiricuţă» a făcut obiectul 
unor atacuri fără precedent, 
total nejustifi cate, atacuri ca-
re au afectat grav atât paci-
enţii cu cancer, cât şi perso-
nalul medical, apreciem că a-
ceastă conduită/atitudine poa-
te fi  înţeleasă doar din punct 
de vedere subiectiv al aces-

tora, din lipsa de vizibilitate 
sau de activitate profesiona-
lă, din nevoia de afi rmare şi 
rea-credinţa a unora”, se mai 
arată în comunicatul IOCN.

Potrivit sursei citate, ac-
tivitatea managerială a IOCN 
s-a desfăşurat „cu bună cre-
dinţă, maximă implicare, în 
consens cu interesul pacien-
tului cu cancer şi în concor-
danţă cu prevederile legale”.

„Activitatea Institutului On-
cologic în perioada pandemi-
ei a avut următoarele priori-
tăţi: s-au asigurat prioritar şi 
oportun servicii medicale pa-
cienţilor cu cancer, din toată 
ţara, în timp ce alte instituţii 
sanitare au funcţionat la capa-
citate redusă; s-au dispus toa-
te măsurile care le-am consi-
derat utile, pentru limitarea in-
fectării cu coronavirusul SARS-
CoV-2 în rândul pacienţilor şi 
al personalului propriu; s-au 
dispus măsuri pentru asigura-
rea stocurilor de materiale şi 
echipamente medicale; s-a efec-
tuat periodic informarea şi pre-
gătirea personalului, specifi c 
situaţiei date; s-au efectuat tes-
te RT PCR, în Departamentul 
de cercetare, în vederea depis-
tării infecţiei cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, atât pentru per-
sonalul şi pacienţii proprii, cât 
şi pentru alte Instituţii sanita-
re din judeţul Cluj şi judeţele 
limitrofe”, se menţionează în 
comunicatul IOCN.
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Profesorii, elevii și 

părinții trebuie să fi e 

pregătiți de reînceperea 

cursurilor din toamnă, 

doar online, avertizează 

premierul Ludovic Orban.

Prim-ministrul României, 

Ludovic Orban, a declarat că 

redeschiderea școlilor în sep-

tembrie depinde de evoluția 

pandemiei de coronavirus.

„Nu știm care va fi  evoluția 

și trebuie să fi m pregătiți pen-

tru orice situație. Atât din 

punct de vedere al infrastruc-

turii, cât și al logisticii. Noi 

trebuie să ne asigurăm că o-

rice copil va avea acces la 

educație, să ne asigurăm că 

profesorii, învățătorii au ca-

pacitatea a transmite informații 

în orice fel de condiții, să pre-

gătească cu mare migală în-

ceputul anului și să fim 

pregătiți pentru orice situație”, 

a precizat Orban.

„Am încredere în capacita-

tea dascălilor de a se adapta 

la orice situație, de a rămâne 

aproape de copii, chiar dacă 

nu toți vor fi  în clase, chiar 

dacă legătura va fi  o legătura 

prin fi bră optică și prin inter-

mediul ecranului de calcula-

tor”, a mai spus prim-minis-

trul, dând de înțeles că nu es-

te exclusă continuarea vari-

antei școlii online.

Profesorii și elevii pot 
primi, la cerere, un 
laptop sau o tabletă

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a promulgat, 

vineri, legea prin care Minis-

terul Educației și Cercetării 

(MEC) asigură fi ecărui elev 

sau cadru didactic, la cere-

re, un laptop sau o tabletă, 

conectate la internet. Actul 

normativ vizează completa-

rea Legii educației naționale 

nr. 1/2011.

„Ministerul Educației şi 

Cercetării asigură elevilor şi 

profesorilor infrastructura 

necesară constând în dispo-

zitive şi acces la internet pen-

tru accesarea Bibliotecii Şco-

lare Virtuale, Platformei şco-

lare de e-learning şi a altor 

platforme educaționale agre-

ate”, prevede legea.

De asemenea, actul nor-

mativ stipulează că MEC asi-

gură, la cerere, fi ecărui ca-

dru didactic şi fi ecărui elev 

un dispozitiv laptop sau ta-

bletă, conectat la internet 

pentru a putea participa la 

activitățile de e-learning.

Potrivit unei scrisori des-

chise semnate de Consiliu-

lui Național al Elevilor și 

peste 20 de asociații și 

federații de elevi, studenți 

și părinți, Legea nr. 327/2020 

este o inițiativă legislativă 

prin care Executivul va pu-

tea să asigure accesul ne-

mijlocit la educație online 

pentru toate categoriile de 

elevi și profesori, iar proce-

sul de educație va putea con-

tinua independent de 

evoluția epidemiei.

Școlile ar putea rămâne închise 
și la toamnă? Ludovic Orban: 
„Trebuie să fim pregătiți pentru orice”

Notele a peste 59.000 de 

lucrări au fost modifi cate 

după contestații, adică 

94,15% din totalul lucră-

rilor contestate.

Numărul este unul fără pre-

cedent în istoria recentă aces-

tui examen, cu 12.000 mai 

mare față de cel al lucrărilor 

modifi cate anul trecut, potri-

vit unei analize Edupedu.ro. 

Nu a mai existat un număr a-

tât de mare de contestații în 

perioada analizată, 2014-2020, 

iar numărul notelor modifi ca-

te este și el fără precedent.

Număr record 
de contestații

Dacă în anii 2014-2016 nu-

mărul de note modifi cate nu 

depășea 20.000, în perioada 

2017-2020 numărul acestor 

note modifi cate este constant 

peste 40.000.

În 2020 este cel mai mare 

număr de contestați și cel mai 

mare număr de note modifi -

cate, adică 62.790 de contestații 

depuse și 59.164 de note 

schimbate.

Dintre acestea, 23.954 de 

contestaţii au vizat lucrări 

la proba scrisă de Limba şi 

literatura română – E)a), 492 

de contestaţii au fost depu-

se la proba de Limba şi lite-

ratura maternă – E)b), în 

timp ce la proba obligatorie 

a profi lului – E)c) au fost în-

registrate 20.741 de contes-

taţii. La proba la alegere a 

profi lului şi a specializării – 

proba E)d) au fost depuse 

17.603 contestaţii.

Rata de promovare 
a crescut cu 1,6 puncte

Procentual, notele modifi -

cate reprezintă 94,15% în 

2020, adică din 100 de candidați 

care au contestat nota primi-

tă, 94 au avut nota modifi ca-

tă la recorectare.

Impactul acestor recorec-

tări este unul vizibil în rata 

de promovare. Ministerul 

Educației și Cercetării a 

anunțat, duminică, o creștere 

cu 1,6 puncte procentuale a 

ratei de promovare a exame-

nului de Bacalaureat 2020, du-

pă soluționarea contestațiilor.

Mai exact, 64,5% dintre ele-

vii prezenți la examenele ba-

calaureatului au promovat pro-

bele, după modifi carea note-

lor în cadrul contestațiilor, față 

de 62,9% înainte de contestații.

Încă șase elevi 
de 10 în Cluj

În urma soluționării 

contestațiilor, încă 6 elevi din 

județul Cluj au obținut media 

10 la examenul de Bacalaure-

at. Astfel, Numărul elevilor 

clujeni care au luat media 10 

la Bacalaureat a ajuns la 16, 

în urma contestațiilor.

Rezultatele finale la Ba-

calaureat sunt publicate în 

format anonimizat. Astfel, 

pe pagina online dedicată 

rezultatelor finale de la Ba-

calaureat 2020 au apărut co-

duri în dreptul cărora au fost 

afișate notele și mediile. Fi-

ecare candidat de la Baca-

laureat 2020 a primit ante-

rior afișării rezultatelor co-

dul specific.

Anomalie la Bac!
94% dintre notele contestate au fost schimbate. 
Încă 6 elevi din Cluj au obținut nota maximă.

Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – 3 medii de 10

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca – 3 medii de 10

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca – 3 medii de 10

Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca – 2 medii de 10

Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca – 2 medii de 10

Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla – 2 medii de 10

Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda – 1 medie de 10

Liceele din Cluj unde elevii au avut medii de 10

Un procent de 76,20% din-

tre candidaţii prezenţi la 

Evaluarea Naţională (inclu-

siv etapa specială) au obţi-

nut medii mai mari 

sau egale cu 5, a informat 

Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării (MEC).

„Dintre cei 160.663 de can-

didaţi prezenţi la Evaluarea 

Naţională (inclusiv etapa spe-

cială), 122.357 de candidaţi 

(în creştere, raportat la cei 

122.252 de candidaţi din eta-

pa iniţială) au obţinut medii 

mai mari sau egale cu 5, adi-

că 76,20%. Dintre aceştia, 892 

de candidaţi au încheiat exa-

menul cu media generală 10”, 

precizează MEC. Conform sur-

sei citate, rata de participare a 

fost de 93,10% – 160.663 de 

candidaţi prezenţi, dintr-un to-

tal de 172.543 de elevi înscrişi.

La proba de Limba şi litera-

tura română au obţinut note 

peste sau egale cu 5 un număr 

de 135.365 de candidaţi (84%), 

iar 4.700 au fost notaţi cu 10. 

La proba de Matematică, 112.796 

de candidaţi (70,2%) au primit 

note peste sau egale cu 5, iar 

3.335 de candidaţi au obţinut 

nota 10. La proba de Limba şi 

literatura maternă, 8.906 candi-

daţi (93,1%) au note peste sau 

egale cu 5, iar 143 de candidaţi 

au obţinut nota 10.

MEC afi rmă că şapte candi-

daţi au fost eliminaţi din cau-

za unor tentative de fraudă (toţi 

în sesiunea iniţială), lucrările 

acestora fi ind notate cu 1. Re-

zultatele au fost publicate prin 

anonimizarea numelui şi a pre-

numelui, pe baza unui cod u-

nic alocat fi ecărui candidat. Re-

partizarea computerizată se va 

desfăşura vineri, 10 iulie.

După fi nalizarea etapei spe-

ciale a Evaluării Naţionale pen-

tru absolvenţii clasei a VIII-a, 

Comisia naţională de admite-

re a retransmis, sâmbătă, că-

tre comisiile judeţene baza de 

date cu mediile de admitere şi 

ierarhia judeţeană prin activa-

rea, în aplicaţia informatică 

centralizată, a secţiunilor şi ra-

poartelor specifi ce. 

Elevii de clasa a VIII-a se pregătesc 
pentru repartizarea computerizată
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Lucrările la reabilitarea 

Bisericii Sfântul Mihai, 

cel mai important punct 

turistic din centrul muni-

cipiului Cluj-Napoca, sunt 

în linie dreaptă.

Contractul de reabilitare a 

bisericii Sfântu Mihail a fost 

încredințat în august 2018 

societății KÉSZ Építő és Sze-

relő ZRt. Sárosi Béla, inginer-

șef de șantier și Szathmári 

Edina, istoric de artă au pre-

zentat stadiul actual și deta-

liile lucrării de restaurare a bi-

sericii, cu ocazia unei vizite 

de șantier.

Scopul lucrărilor 
este conservarea 
monumentului istoric

Scopul primordial al lucră-

rilor este protecția și conser-

varea monumentului istoric, 

al unuia dintre cele mai ma-

ri şi mai importante edifi cii 

de cult medievale din Transil-

vania. Prima sarcină a fost 

consolidarea șarpantei – țiglele 

deteriorate au fost schimbate 

cu țigle reutilizate, afl ate într-

o stare mai bună.

Până în prezent, cea mai 

mare provocare a fost lega-

tă de pietrele fasonate din 

interior și exterior: curățarea 

suprafețelor, completarea 

lipsurilor și consolidarea 

structurală. Biserica a mai 

fost renovată între anii 1956 

și 1964 de către Bágyuj La-

jos, perioadă în care s-au 

folosit materiale pe bază de 

ciment, considerat în peri-

oada respectivă ca fiind cel 

mai bun material.

Acest ciment modern a de-

gradat în mare parte pietrele 

de calcar. Completările vechi 

realizate cu mortare pe bază 

de ciment, rosturi pe bază de 

ciment și se înlocuiesc cu ma-

teriale pe bază de var. Para-

lel se lucrează la conserva-

rea picturilor murale, în sanc-

tuar și lângă soclul zidului 

nordic se fac săpături și cer-

cetări arheologice.  

„Este foarte important, 

că pe lângă supravegherea 

permanentă a specialiștilor, 

lucrările se desfășoară cu 

colaborarea arhitecților, in-

ginerilor, arheologilor, re-

stauratorilor, istoricilor de 

artă. Se documentează prin 

relevee și fotografiere fie-

care fază de intervenție și 

părțile neatinse”, transmi-

te constructorul.

Au fost montate 
jgheaburi și burlane

Partea vestică a zidului 

sudic a Bisericii Sf. Mihail 

a fost deja finalizată în au-

gust 2019. Restauratorii de 

piatră lucrează momentan 

pe partea estică a zidului 

sudic și în zona sanctuaru-

lui. De asemenea, din mar-

tie 2020 este vizibilă din 

nou fațada vestică a biseri-

cii, cu poarta vestică deco-

rată cu statuia Sfântului Mi-

hail. Poarta a suferit mai 

multe modificări în decur-

sul istoriei. Rosturile pe ba-

ză de ciment au fost schim-

bate cu materiale pe bază 

de var, s-au efectuat com-

pletări, și suprafața a fost 

integrată cromatic.

Cea mai ornamentată 

poartă din cele cinci ale bi-

sericii este poarta sudică, 

care adesea este compara-

tă cu porțiile Catedralei 

Sfânta Elisabeta din Košice 

(Slovacia). În fața porții 

exista un portic (foaier) ale 

cărui pilaștri și boltă au lă-

sat urme vizibile la margi-

nile și deasupra porții. Din 

apropiere pot fi observate 

detaliile sculptate cu preci-

zie ale baldachinelor pen-

tru statui, culorile origina-

le ale porții, aceasta având 

urme de vopsea albastră, 

roșie și verde, semne ale 

sculptorilor de piatră, pre-

cum și îmbinarea diferite-

lor tipuri de piatră.

Deasupra porții, există o 

decorare cu frunze roșiatice 

ale plantelor cățărătoare, în 

stilul ornamentelor gotice, cu 

rolul de a bordura arcada nișei 

specifi că acestui stil arhitec-

tural. Pe ambele laturi sunt 

turnulețe și  pe dreapta se afl ă 

o fi gura umană ce poartă mi-

tră. Starea avansată de degra-

dare a pietrelor este vizibilă, 

suprafețele acestora fi ind într-

o stare precară.

În trecut nu au existat 

jgheaburi și burlane pe 

acoperiș, astfel că apa de ploa-

ie curgea pe părțile laterale 

ale clădirii. În timpul restau-

rării au fost montate jghea-

buri și burlane iar în cele mai 

multe cazuri partea superioa-

ră a contraforturilor a fost în-

depărtată și schimbată, re-

spectiv a fost consolidat inte-

riorul acestora.

O pictură inedită a fost 
găsită sub tencuială

Semnele sculptorilor de 

piatră se regăsesc pe aproa-

pe toți pereții bisericii. Exis-

tă mai multe explicații pen-

tru apariția semnelor: pe de 

o parte pietrarii din epoca 

medievală au fost plătiți în 

funcție de numărul pietrelor 

pe care au sculptat, iar pe 

de altă parte maestrul care 

conducea lucrările, putea să 

verifi ce calitatea muncii in-

dividuale. Semnele îi ajută 

pe istoricii artei să defi neas-

că diferitele perioade de 

construcție, clarifi când ast-

fel istoria construcției bise-

ricii. Edina a colectat deja 

145 de semne diferite în tim-

pul restaurării, documentân-

du-le prin desene și relevee.

Tencuiala din secolul XX 

a fost îndepărtată de pe 

pereții interiori, ceea ce ofe-

ră o ocazie excelentă de a 

c e r c e t a  t e h n o l o g i a 

construcției din epocile an-

terioare. După decaparea 

straturilor de văruială de pe 

peretele sudic înclinat, din 

apropierea altarului, s-a des-

coperit o pictură reprezen-

tând o draperie. Zona mai 

închisă la culoare din pic-

tură este un fragment medi-

eval, în jurul căruia s-a pic-

tat draperia barocă. Resta-

uratorul de pictură murală 

Damián Ádám spune că es-

te probabil, ca această pic-

tură barocă să fi fost reali-

zată pentru a evidenția frag-

mentul medieval, după re-

catolicizarea bisericii, din 

1716. Pictura reprezintă un 

baldachin cu draperie, care 

este ținut de doi îngeri, cu 

măr de aur deasupra. Aceeași 

pictură apare pe două stra-

turi de tencuială suprapuse.

Crăpăturile bolților sunt re-

parate prin împănare, rostui-

re adâncă, injectare și în une-

le locuri cu plasă sub tencu-

ială. Toate intervențiile se re-

alizează prin consultare și mo-

nitorizare permanentă de că-

tre proiectanții de structură. 

Aici, de exemplu se pot ve-

dea bolți construite din pia-

tră. În unele părți au rămas 

bolți integral executate din 

piatră, iar în alte părți se poa-

te observa zidărie din cărămi-

dă, ceea ce sugerează că au 

mai avut loc intervenții în se-

colele anterioare.

Căutând metodele utiliza-

te în evul mediu pentru a crea 

un aspect vechi, pereții late-

rali ai navei, sunt tencuiți fo-

losind numai spatele mistri-

ei, creându-se o suprafață ne-

uniformă, ușor denivelată. 

Mai întâi suprafața este nive-

lată cu mortar și apoi este apli-

cată tencuiala.

Descoperiri uluitoare la Biserica Sf. Mihail 
în timpul lucrărilor de restaurare!
Sute de semne ale sculptorilor de piatră, dar și o pictură din secolul XIX au ieșit la iveală

Redeschiderea pentru public a bisericii renovate este planifi cată să aibă loc în toamna anului 2021
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ

 Data: 02.07.2020
Lansare proiect

„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI 
AURELIU MANEA, TURDA“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei în calitate de Autoritate de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Re-
gională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Re-
gional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de 
Beneficiar au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 5556 din 19.06.2020, 
cod SMIS 123148, pentru proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEA-
TRULUI AURELIU MANEA, TURDA.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiţii 9b – 
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fi zică, economică și socială a comunităţilor defavo-
rizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specifi c 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei în orașele mici și mijlocii din România.

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRU-
LUI AURELIU MANEA, TURDA constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din munici-
piul Turda prin reabilitarea infrastructurii culturale, materializată în modernizarea și dota-
rea Teatrului Aureliu Manea dinTurda, până în anul 2023. Proiectul va constitui un factor 
de stimulare a creșterii și dezvoltării economice a municipiului Turda, respectând principi-
ile dezvoltării durabile și ale protecţiei mediului, printr-o valorifi care superioară a potenţi-
alului cultural și artistic iar, prin proiect, pe lângă reabilitarea, modernizarea și dotarea 
teatrului Aureliu Manea, Turda este prevăzută și reabilitarea unei porţiuni din drumului de 
acces, respectiv segmentul din strada Castanilor cuprins între strada Avram Iancu și strada 
Barbu Lăutaru, având în vedere cerinţele și exingenţele actuale de funcţionare a teatrului. 
Prin reabilitarea și refuncţionalizarea clădirii Teatrului Aureliu Manea din Turda, Primaria 
Municipiului Turda intenţionează punerea în evidenţă a valorii istorice și patrimoniale in-
contestabile a clădirii, o mărturie în evoluţia urbană a orașului Turda, precum și împiedi-
carea degradării lente a clădirii. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la dez-
voltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorifi carea ei în viaţa culturală, stimularea pro-
cesului de creaţie în toate genurile artistice, cercetarea și evaluarea realităţii fenomenului 
culturii urbane, promovarea bunurilor culturii tradiţionale și contemporane în circuitul na-
ţional și internaţional de valori.

Obiectivele specifi ce ale proiectului:
1. OS1: Creșterea calităţii serviciilor culturale din municipiul Turda până în anul 2023, 

prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.

2. OS2: Creșterea până in anul 2023 a numarului benefi ciarilor de servicii culturale cu 
5% ca urmare reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea – Turda.

3. OS3: Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane prin reabilitarea căii de acces către Tea-
trul Aureliu Manea, Turda, respectiv porţiunea din strada Castanilor cuprinsă între strada 
Avram Iancu și strada Barbu Lăutaru până în 2023.

Toate obiectivele specifi ce sunt corelate cu activităţile și rezultatele proiectului și vizea-
ză atingerea indicatorilor preconizaţi.

Proiectul “ REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, 
TURDA“ are o valoare totală de 23.273.798,19 lei, din care:

19.782.728,47 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.025.593,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
465.476,02 lei reprezintă valoarea cofi nanţării eligibile a Municipiului Turda

Perioada de implementare a proiectului se întinde până la data de 30.12.2023, cuprin-
zând 80 de luni, perioadă ce include și desfășurarea activităţilor proiectului înainte de sem-
narea Contractului de fi nanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ

Data: 03.07.2020
Lansare proiect

„REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINIŢEI 
CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ŞI CREŞA NR. 5“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei în calitate de Autoritate de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Re-
gională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Re-
gional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de 
Beneficiar au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 5613/24.06.2020, Cod 
SMIS: 124642, pentru proiectul „REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINIŢEI 
CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ŞI CREŞA NR. 5“.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 – In-
vestiţiile în educaţie și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
și formare, Obiectiv Specifi c 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire tim-
purie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreșcolar și preșcolar.

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIŢEI 
CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5 constă în crește-
rea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii prin asigurarea unei infrastructuri 
adecvată/ corespunzatoare ciclului preșcolar, astfel încât copii să benefi cieze de o educa-
ţie de calitate, într-o locaţie care să corespundă nevoilor acestora. Astfel, prezentul proiect 
iși propune construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale aferentă Gradiniţei cu program prelungit Sfânta Maria și a Creșei nr. 5, în ve-
derea realizării condiţiilor optime pentru derularea activitaţilor didactice contribuind la creș-
terea gradului de participare la procesul educaţional. Proiectul vine în întâmpinarea obiec-
tivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivităţii econo-
mice și îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale și regionale prin sprijini-
rea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asi-
gure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod efi cient resurse-
le, să valorifi ce potenţialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin 
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale a sistemului educaţional timpuriu.

Obiectivele specifi ce ale proiectului:

1. Creșterea calităţii și atractivităţii infrastructurii educaţionale timpurii până în anul 
2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiţie „Gra-
diniţa cu program prelungit Sfânta Maria + Creșa nr. 5”.

2. Creșterea calităţii și atractivităţii infrastructurii educaţionale timpurii până în anul 
2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiţie „Struc-
tura apartinând de Gradiniţa Sfânta Maria”.

Proiectul “ REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINIŢEI CU PROGRAM PRE-
LUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ŞI CREŞA NR. 5“ are o valoare totală de 7.852.790,12 
lei, din care:

5.644.288,32 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
863.244,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
132.806,79 lei reprezintă valoarea cofi nanţării eligibile a Municipiului Turda
1.212.450,92 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 22.12.2017 
și data 31.08.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a ac-
tivităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de fi nanţare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor.



luni, 6 iulie 2020 | monitorulcj.ro MAPAMOND 9

PUBLICITATE

Papa Francisc a salutat 

duminică armistiţiul glo-

bal pentru pandemia 

de coronavirus solicitat 

de ONU şi a cerut „să fi e 

implementat în mod efec-

tiv şi rapid pentru binele 

persoanelor afl ate în sufe-

rinţă”, relatează EFE.

„Este lăudabilă solicitarea 

unei încetări imediate mondi-

ale a focului, care să permită 

păcii şi securităţii indispensa-

bile să poată oferi asistenţă 

umanitară de care este nevo-

ie de urgenţă”, a spus papa 

în timpul rugăciunii dumini-

cale Angelus.

„Sper ca această decizie să 

se implementeze efi cient şi ra-

pid pentru binele persoanelor 

care suferă. Fie ca această re-

zoluţie a Consiliului de Secu-

ritate să se transforme într-un 

prim pas spre un viitor paş-

nic”, a spus Sfântul părinte.

După mai mult de trei 

luni de negocieri, Consiliul 

de Securitate al ONU s-a 

reunit, în sfârşit, la 1 iulie 

pentru a aproba o rezolu-

ţie care sprijină apelul şe-

fului ONU, Antonio Guter-

res, pentru un armistiţiu 

global în perioada pande-

miei de coronavirus.

Europa a pierdut în ulti-

mii ani vaste arii de pădu-

re ca urmare a intensifi că-

rii exploatărilor forestiere, 

fapt ce reduce capacitatea 

continentului de a absorbi 

dioxidul de carbon şi ridi-

că provocări în lupta 

împotriva schimbărilor 

climatice, potrivit unui 

raport publicat de revista 

Nature, relatează joi EFE.

Studiul, realizat de Centrul 

de Investigaţii Comune al Co-

misiei Europene, analizează 

datele culese prin satelit şi 

aminteşte că o mare parte a 

suprafeţei forestiere a Uniu-

nii Europene, aproximativ 38 

% din total, este utilizată în 

industria lemnului.

Prin urmare, tăierea co-

pacilor este o practică obiş-

nuită, însă studiul atrage 

atenţia că pierderea bioma-

sei a crescut cu 69% între 

2016 şi 2018, comparativ cu 

perioada 2011 şi 2015, în timp 

ce aria forestieră exploatată 

a crescut cu 49 %.

Această creştere a suprafe-

ţei forestiere pierdute frânea-

ză strategia de luptă împotri-

va schimbărilor climatice, pro-

iectată de autorităţile comu-

nitare în jurul pădurilor pen-

tru următorii ani, alertează 

experţi din cadrul studiului.

Pădurile europene elimină 

aproximativ 10% din totalul 

gazelor cu efect de seră emise 

în UE, fi ind adevărate "aspira-

toare" de dioxid de carbon.

Însă extinderea exploatări-

lor forestiere ridică provocări 

pentru menţinerea echilibru-

lui între cererea şi oferta de 

lemn, precum şi în ceea ce 

priveşte necesitatea de a pre-

zerva ecosistemele, care sunt 

un element-cheie pentru me-

diul înconjurător.

Principalul autor al studiu-

lui, Guido Ceccherini, a exa-

minat alături de colegii săi da-

tele culese de satelit pentru a 

evalua schimbările survenite 

în zonele de exploatare fores-

tieră din 26 de ţări comunita-

re, între 2004 şi 2018.

Ei au observat că "ritmul 

de exploatare" s-a menţinut 

stabil în majoritatea acestor 

ţări între 2004 şi 2015, dar au 

detectat o creştere bruscă în 

perioada 2016-2018, mai ales 

în ţările cu importante activi-

tăţi economice forestiere, pre-

cum industriile bioenergetice 

sau cea a celulozei.

Cea mai mare intensifi ca-

re a ariilor de exploatare fo-

restieră s-a produs între 2016 

şi 2018 în Suedia şi Finlanda, 

care împreună au reprezentat 

peste 50% din totalul creşte-

rii înregistrate de cele 26 de 

ţări în ansamblu.

Spania, Polonia, Franţa, Le-

tonia, Portugalia şi Estonia au 

reprezentat împreună aproxi-

mativ 30% din această creş-

tere, potrivit studiului.

Experţii sugerează că a-

ceastă accentuare a exploată-

rilor forestiere în UE şi impac-

tul asupra emisiilor de gaze 

cu efect de seră trebuie luate 

în calcul la momentul stabi-

lirii obiectivelor pentru com-

baterea crizei climatice înce-

pând cu 2020.

Papa a salutat armistiţiul 
global solicitat de ONU 
pentru pandemia de COVID-19

În ultimii ani Europa 
a pierdut vaste arii forestiere

Muzeul Luvru din Paris, 

cea mai vizitată instituţie 

muzeală din lume, se va 

redeschide luni într-un 

registru mult diminuat - 

care respectă toate măsu-

rile de precauţie posibile - 

şi fără grupurile nume-

roase de turişti americani 

şi asiatici, prezenţi în 

mod obişnuit în interiorul 

său în această perioadă a 

anului, informează AFP.

Criza declanşată de noul 

coronavirus a cauzat deja 

„pierderi de peste 40 de mili-

oane de euro” muzeului Luvru, 

a anunţat preşedintele şi di-

rectorul său, Jean-Luc Marti-

nez, care se aşteaptă la trei 

ani difi cili din punct de vede-

re fi nanciar şi preconizează o 

relansare a instituţiei printr-o 

„democratizare culturală”, ca-

re îi vizează pe tineri şi pe vi-

zitatorii proveniţi din catego-

rii sociale cu venituri mai mo-

deste, în special din regiunea 

Ile-de-France.

70% din spaţiul acestei in-

stituţii publice, reprezentând 

45.000 de metri pătraţi, va fi  

accesibil pentru vizitatori. Sec-

toarele foarte frecventate, pre-

cum zona de Antichităţi, mai 

ales cele egiptene, vor fi  re-

deschise pentru public. Spa-

ţiile care sunt mai difi cil de 

gestionat vor rămâne deocam-

dată închise.

„Pierdem 80% din publicul 

nostru. 75% dintre vizitatorii 

noştri sunt de origine străină. 

Vom avea în cel mai bun caz 

20%-30% din publicul nostru 

înregistrat în vara anului 2019, 

adică cel mult între 4.000 şi 

10.000 de vizitatori pe zi”, a 

declarat Jean-Luc Martinez 

într-o întrevedere de presă or-

ganizată săptămâna trecută. Nu 

se mai pune problema, aşa cum 

s-a întâmplat în anumite zile 

din vara anului trecut, ca mu-

zeul Luvru să refuze vizitatori.

Rezervările validate prin 

computer sunt posibile înce-

pând din 15 iunie pe inter-

net şi rămân metoda privile-

giată pentru a vizita muzeul 

Luvru, însă va fi  posibil şi ca 

vizitatorii să îşi încerce şan-

sa venind la faţa locului, da-

că vor exista intervale orare 

rămase libere. Pe 24 iunie, 

ultima cifră publicată de ad-

ministratorii muzeului era de 

12.000 de rezervări, în prin-

cipal pentru luna iulie.

Vizitatorii vor trebui să poar-

te măşti sanitare, nu vor avea 

acces în vestiare şi nici la stan-

duri cu produse răcoritoare, 

iar traseele de vizitare vor fi  

marcate pentru a nu permite 

întoarcerile în zonele deja vi-

zitate, în timp ce orice ieşire a 

vizitatorului din interiorul mu-

zeului va fi  defi nitivă.

În faţa „Giocondei”, unde tu-

riştii din lumea întreagă formea-

ză de obicei cozi uriaşe pentru 

a-şi face selfi e-uri, cercuri de 

staţionare au fost lipite pe sol 

pentru a preveni aglomeraţia.

Pentru a creşte numărul de 

vizitatori, vizite gratuite de 

tip „mini-descoperire” şi fără 

rezervare vor fi  organizate, 

precum şi vizite ghidate care 

se adresează tinerilor.

Perioada de închidere de 

peste trei luni a reprezentat 

o bună ocazie pentru echi-

pele de comunicare de la 

Luvru să dezvolte o versiu-

ne virtuală a muzeului, cu 

numeroase fi lme, podcasturi 

şi jocuri online, care au fost 

consultate în număr mare de 

internauţi. Proiectul s-a ba-

zat pe speranţa administra-

torilor muzeului Luvru ca a-

ceastă frecventare online să 

incite publicul larg, mai ales 

pe tineri, făcându-i să se de-

plaseze în săli, pentru a pro-

fi ta de această linişte relati-

vă, favorabilă contemplării 

operelor de artă.

Muzeul Luvru colaborea-

ză cu Ministerul Culturii la 

„un plan de transformare”, a 

declarat preşedintele-director 

al instituţiei muzeale, fără să 

dezvăluie însă alte detalii des-

pre acest proiect. „Va trebui 

să fi m la înălţime în 2023-2024 

şi să pregătim Jocurile Olim-

pice. Să ţinem muzeul des-

chis mai multe ore şi să des-

chidem mai multe săli, aces-

ta este pariul nostru pentru 

2024”, a adăugat el.

Muzeul Luvru din Paris 
își redeschide porțile!
Muzeul Luvru din Paris se va redeschide începând de azi într-un registru 
mult diminuat, care respectă toate măsurile de precauţie posibile

75% dintre vizitatorii muzeului Luvru sunt de origine străină

„Chiar dacă descoperirea comorilor Luvrului 
a fost posibilă și virtual în perioada izolării la 
domiciliu, nimic nu poate înlocui emoţia de a 
te afl a în faţa unei opere de artă, acesta este 
motivul pentru care există muzee”, a precizat 
directorul Luvru, Jean-Luc Martinez.

În perioada 12 martie – 22 mai, pagina de 
internet a Muzeului Luvru a fost vizitată de 

10,5 milioane de persoane, în comparaţie cu 
14,1 milioane, numărul total de vizitatori în-
registrat în întreg anul 2019.

Numărul zilnic al vizitatorilor virtuali a 
crescut la circa 330.000, cu un vârf de 
400.000, în comparaţie cu aproximativ 
40.000 de vizitatori zilnici înainte de criza 
coronavirusului.

Muzeul Luvru - vizitat online în perioada de urgență
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (2.5)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii 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. 
Informații suplimentare și deta-
lii 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. (2.7)

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

¤ Vând teren în supr. de 
10000 mp, la intrarea în Tur-
da (Dăbăgău) dinspre Cluj, 
vis-à-vis de Termoport și Pen-
siunea Sf. Sava, front 140 m 
la șoseaua E60, acte în regu-
lă, C.F., curent electric, teren 
plan, poziţie și amplasament 
foarte bun, pentru construcţii 
de anvergură, preţ 5 euro/
mp, negociabil. Pentru alte 
informaţii sunaţi la 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 

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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15 euro mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (2.5)

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

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

¤ Clujean serios, muncitor, ca-
ut de lucru, cu cazare. Aștept 
telefoane la 0749-974302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

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

SANITARE. 
Telefon 0753-841298. (2.7*)

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

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (2.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (2.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (2.7)

¤ Execut zugrăveli în lavabil, 
trag glet, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er. Ofer calitate și serio-
zitate la lucrarea făcută. Cei in-
teresaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (7.7)

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

Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (25.25)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

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

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

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, regla-
je la utilaje de tâmplărie. In-
formaţii la tel. 0741-192255 
sau 0727-701469.

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (2.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 

și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (2.14)

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (2.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (2.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (2.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (2.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (7.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

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

PIERDERI

¤ TRUEPIZZA S.R.L. cu sediul so-
cial în localitatea Beclean, Al. Cas-
tanului, nr. 1, sc. 3, ap. 10, identi-
fi cată prin C.I.F.: RO 37584111, 
Nr. Reg. Com. J06/496/2017 
anunţă pierderea CERTIFICATULUI 
DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ pentru 
punctul de lucru din CLUJ-NAPO-
CA, Piaţa Unirii, nr. 25, parter, 
ap. 2A, C.I.F.: 40257721. Se de-
clară nul.

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cate constatatoare ale so-
cietăţii LIDAFLOR CONSTRUCT 
S.R.L.-D, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Nicolae Titulescu nr. 31, ap. 
36, înregistrată la Registrul Co-
merţului sub nr. J12/524/2011, 
C.U.I. 28134932. Se declară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr.84792 din data de 30.06.2010 
eliberat pe numele societăţii S.C. 
TORREBLANCA S.R.L.. Se declară nul.
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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

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
a deschis sâmbătă, 4 iulie,  sezonul de 

agrement-canotaj pe lacurile Chios şi Gheorgheni, 

la aceleaşi preţuri de anul trecut. 

Așadar, pentru o plimbare de 30 de minute cu 

ambarcaţiunea preferată (dragon, fl amingo, lebădă, 

mașinuţă), copiii între 4 şi 14 ani vor plăti 6 lei, 
iar copiii peste 14 ani şi adulţii, 12 lei. Copiii cu 
vârsta sub 4 ani au accesul gratuit, cu condiţia 
să fi e însoţiţi de măcar un adult. 

Programul pentru public este în intervalul orar 10:00 

– 20:00, pentru Lacul Chios, respectiv 12:00 – 20:00, 

pentru Lacul Gheorgheni 1. 

Vă aşteptăm!

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Bobâlna organizează în data de 28.07.2020 
ora 10:00 licitaţie publică pentru închirierea pe o durata 
de 5 ani, a unor spaţii comerciale în Maia nr 12 , Suăraș 
nr. 45 și a unui spaţiu de producţie în Babdiu nr 16.

Documentaţia necesară licitaţiei se poate ridica de la 
sediul primăriei Bobâlna.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264355086 
sau la sediul Primăriei Bobâlna. 

AVIZ DE MEDIU

MAJA FLOARE, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru: „ELABORARE PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE 8 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE 
S(D)+P+3E+ER, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI“, în com. Florești, str. Cetăţii, f.n, jud. Cluj. 
Prima versiune a planului poate fi  consultată, la solicitare, 
la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul 
titularului, din data de 06/07/2020, în zilele de luni-vineri 
între orele 8:00-14:00. Publicul interesat poate transmite, 
în scris, comentarii și sugestii, până la data de 24/07/2020, 
la APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, 
tel. 0264410722, fax 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, după următorul program: luni-vineri între orele 
08:00-14:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

MUNICIPIUL TURDA în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC ZONAL – zona str. 
Romana, str. Cetatea Romana, str. Pictor Th. Aman, str. 
G-ral I. Dragalina, P-ţa Romana, Pod Malul Raul Arieş, str. 
Funicularului, str. Alba Iulia, str. Sănduleşti, Turda, judeţul 
Cluj“, propus a fi  amplasat în Turda, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
primăriei Turda, camera 51, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 
28, Mun. Turda, Judeţul Cluj, România, din data de 01 
.07.2020, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 sau 
vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până în data de 15.07.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, Blocul 9b, cod 400609, tel 0264410722, 
fax 0264412914, email offi ce@apmcj.anpm.ro”.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

Dl. CHERECHEŞ IOAN ANDREI anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Elaborare documentaţie PUD şi documentaţie 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire casă 
de vacanţă, împrejmuire şi branşamente“, propus a fi  
amplasat în comuna Râșca, staţiunea Fântânele, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. 
Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor nr. 99 și la adresa titularului: 
Str. Calea Turzii nr.122, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de 
luni-joi între orele 09-14 și vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. Cluj-Napoca, strada 
Dorobanţilor nr. 99.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

• Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 1,510,286.04 lei + TVA.

• Bunuri mobile constând în acţiuni deţinute la societatea 
ACI Bistriţa SA – preţ de strigare 2,071,865.70 lei + TVA.

• Bunuri mobile ”la pachet“ constând în echipamente 
tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcţii – 
preţ de strigare 415,226.33 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 14.07.2020, ora 11:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 21.07.2020, ora 11:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.                C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator             Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

1. Bunuri imobile și mobile ,,la pachet” – preţ de strigare 
6,058,866.33 lei + TVA după cum urmează:

• Parcelă de teren în suprafaţă de 7.840 mp și construcţii, 
înscrise în Cartea Funciară nr. 333233 Cluj-Napoca, situate 
în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj – preţ de 
strigare 6,030,849.00 lei + TVA;

• Bunuri mobile constând în:

Nr. Crt. NR. INV. DENUMIRE Preț de strigare (lei) exclusiv TVA

1 230001 POD RULANT 3.2 TO exclusiv TVA

2 230123 POD RULANT PRME 3.2 TO Baciu 21,369.15

2. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei, nr. 
63, jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp 
și construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
266,877.00 lei + TVA;

Licitaţia va avea loc în data de 14.07.2020, ora 11:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 21.07.2020, ora 11:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.                C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator             Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00
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Real, tot mai 
aproape de titlu
Real Madrid a făcut un nou pas 
important spre titlu în Spania, 
după ce a câștigat la mare lup-
tă meciul din deplasare cu 
Athletic Bilbao (1-0), disputat 
duminică, în cadrul etapei a 34-
a din La Liga. Unicul gol al me-
ciului a fost marcat de căpitanul 
Sergio Ramos din penalty, în 
minutul 72, după un fault în ca-
reu al lui Dani Garcia la 
Marcelo. Arbitrul a consultat 
sistemul VAR înainte de a acor-
da lovitura de pedeapsă. Real 
Madrid, care a obţinut a șaptea 
victorie consecutivă de la relua-
rea sezonului, s-a distanţat 
temporar la șapte puncte de FC 
Barcelona, care a jucat dumini-
că seară la Villareal (după în-
chiderea ediției – n.r.).

Bottas a câștigat 
primul Grand Prix

Pilotul fi nlandez Valtteri Bottas 
(Mercedes) a câștigat duminică 
Marele Premiu al Austriei, pri-
mul din acest sezon al Formulei 
1, la trei luni de la data la care 
trebuia să debuteze stagiunea. 
Bottas a pilotat fără eroare pe 
circuitul Spielberg într-un prim 
Grand Prix al sezonului presărat 
cu numeroase incidente, penali-
zări și abandonuri. Fără specta-
tori și cu măsuri sanitare și de 
distanțare stabilite clar – aces-
tea au fost premisele cursei de 
la Spielberg. Una care a adus un 
start fulminant, excelent contro-
lat din partea celui care reușise 
sâmbătă să se plaseze în pole 
position, Valtteri Bottas. Lewis 
Hamilton fusese deja penalizat 
după califi cări fi indcă nu înceti-
nise în ciuda prezenței steaguri-
lor galbene, luând startul de pe 
5 în loc de 2.

Bayern a câștigat 
Cupa Germaniei
Bayern München și-a trecut în 
palmares a 20-a sa Cupă a 
Germaniei la fotbal, după ce a 
învins-o pe pe Bayer 
Leverkusen cu scorul de 4-2, 
sâmbătă seara, în fi nala desfă-
șurată pe Stadionul Olimpic din 
Berlin, cu porţile închise. Echipa 
antrenată de Hansi Flick a reu-
șit astfel eventul, după ce a câș-
tigat și titlul în Bundesliga, iar 
acum se va orienta spre Liga 
Campionilor, competiţie al cărei 
turneu fi nal va avea loc în luna 
august. Bayern a mai reușit a-
ceastă triplă în 2013, potrivit 
AFP. Bavarezii, care erau deţi-
nătorii Cupei Germaniei, s-au 
impus prin golurile marcate de 
David Alaba (16), din lovitură 
liberă, Serge Gnabry (24) și 
Robert Lewandowski (59, 89). 
Pentru învinși au înscris Sven 
Bender (64) și Kai Havertz 
(90+4 – penalty). Bayern și-a 
trecut în palmares a 13-a sa 
dublă campionat-cupă, iar 
Lewandowski a ajuns la 51 de 
goluri marcate în acest sezon în 
toate competiţiile.

Pe scurt

U-BT Cluj va evolua în preliminariile 
Basketball Champions League
Echipa masculină de bas-

chet U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca va reprezen-

ta România în Basketball 

Champions League, 

a anunţat clubul, 

pe site-ul său ofi cial.

„U” va trebui să treacă de 

două tururi preliminare pen-

tru a ajunge în grupele com-

petiţiei. În această fază sunt 

înscrise 16 formaţii, între ca-

re se afl ă foste cunoştinţe ale 

clujenilor, precum Ţmoki Min-

sk, Balkan Botevgrad sau Do-

nar Groningen.

În grupe sunt deja califi ca-

te 28 de echipe, multe dintre 

ele cu un palmares de invidi-

at, precum Fortitudo Bolog-

na, Lietuvos Rytas Vilnius, 

Galatasaray Istanbul, Zarago-

za, Dinamo Sassari, Iberostar 

Tenerife sau AEK Atena.

Un număr de 25 de ţări 

vor avea cel puţin o repre-

zentantă în Basketball Cham-

pions League, 14 dintre gru-

pările participante încheind 

sezonul pe primul loc în 

campionatele lor.

Tragerea la sorţi pentru 

preliminarii şi grupe va avea 

loc în data de 15 iulie, la Ca-

sa Baschetului din Geneva. 

Primele jocuri de califi care 

se vor desfăşura în data de 

15 septembrie, urmând ca se-

zonul regulat să înceapă în 

13 octombrie.

Portarul Gianluigi Buffon, 

titular la Juventus 

în meciul de sâmbătă cu 

Torino FC (4-1), din etapa 

a 30-a a campionatului 

italian de fotbal, a stabilit 

un nou record de meciuri 

jucate în Serie A cu 648 

de apariţii, relatează AFP.

Buffon, 42 de ani, l-a ega-

lat pe Paolo Maldini cu 647 

meciuri în Serie A încă din 

decembrie 2019, dar el nu a 

mai jucat apoi în campionat, 

ci numai în Cupa Italiei.

„Voi juca cel puţin până 

la 43 de ani, deşi după 40 de 

ani este normal să refl ectezi 

lună după lună. Atât timp cât 

voi găsi motivaţii, voi fi  mul-

ţumit să continui să joc. Nu 

vreau să stric ceea ce mi-a 

oferit natura”, a declarat 

Buffon, care a semnat pre-

lungirea contractului său pâ-

nă la fi nalul sezonului viitor.

În total, în toate compe-

tiţiile, inclusiv meciurile ju-

cate la Parma şi PSG, dar şi 

cu cele 175 de selecţii la 

Squadra Azzurra, Buffon a 

strâns 1.090 meciuri ca ju-

cător profesionist.

Prima lui apariţie în Serie 

A datează din 19 noiembrie 

1995, când Buffon a apărat 

poarta Parmei într-un meci 

cu AC Milan: „În acea zi din 

1995, nu mi-aş fi  imaginat că 

voi ajunge până aici, dar vo-

inţa exista. Am avut şansă, 

incontestabil. Dar şi eu am 

fost atât de bun”.

În acest sezon, Buffon es-

te rezerva polonezului Woj-

ciech Szczesny la Juventus. 

În afară de Buffon şi Mal-

dini, doar Francesco Totti 

(619) şi Javier Zanetti (615) 

mai fac parte din clubul se-

lect al jucătorilor cu peste 

600 meciuri în Serie A.

Buffon a doborât recordul 
meciurilor jucate în Serie A

Elena Gabriela Ruse a 

câştigat, duminică, turne-

ul demonstrativ de tenis 

Winners Open de la Cluj-

Napoca, după ce a învins-

o în fi nală pe Irina Begu 

cu 6-4, 6-3.

Ruse (177 WTA) a fost mai 

agresivă şi mai inspirată, ob-

ţinând victoria în două seturi, 

după o oră şi 23 de minute. 

Ruse a încheiat cu victorii pe 

linie competiţia de la Cluj-Na-

poca, patru din patru, şi a pri-

mit un cec de 10.000 de do-

lari din partea Simonei Halep.

Ruse, debut fulminant 
în fi nală

Gabriela Ruse a început în 

trombă fi nala şi a condus cu 

4-0, având şi minge de 5-0. 

Begu (81 WTA) a avut un re-

viriment şi s-a apropiat la 4-

5, având chiar minge de ega-

lare (5-5), dar Ruse a gestio-

nat bine fi nalul primului set, 

adjudecat cu 6-4.

În actul secund, Begu a fă-

cut primul break şi a condus 

cu 2-1, dar imediat Ruse a re-

uşit un contrabreak. Ruse, ca-

re a servit în general bine (trei 

ghemuri albe în setul al doi-

lea), a reuşit un nou break la 

4-3 în favoarea sa, iar apoi a 

încheiat conturile, cu 6-3.

Premii de 30.000 
de dolari

Turneul, dotat cu premii în 

valoare de 30.000 de dolari, a 

fost primul turneu de tenis ca-

re a avut loc în România de la 

ridicarea restricţiilor impuse în 

contextul epidemiei de corona-

virus, pe zgură, la o bază spor-

tivă din Cluj-Napoca, respectân-

du-se măsurile autorităţilor ca-

re reglementează desfăşurarea 

competiţiilor sportive în contex-

tul pandemiei de coronavirus.

La turneu au participat şase 

jucătoare române, Irina Begu 

(81 WTA), Irina Bara (159 WTA), 

Jaqueline Cristian (162 WTA), 

Gabriela Ruse (177 WTA), Geor-

gia Crăciun (354 WTA), Miriam 

Bulgaru (387 WTA).

Accesul publicului a fost 

interzis, meciurile fi ind trans-

mise live pe postul DigiSport 

şi pe pagina de Facebook a 

Sports Festival. Turneul s-a în-

cheiat cu meciul demonstra-

tiv de dublu mixt, între pere-

chile Simona Halep/Horia Te-

cău, respectiv Marius Copil/

Gabriela Ruse.

Show pe zgură la Cluj-Napoca!
Elena Gabriela Ruse s-a impus la turneul demonstrativ de tenis. 
Simona Halep şi Horia Tecău au câştigat meciul de dublu mixt.

Turneul amical, dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari, a fost 
primul turneu de tenis care a avut loc în România de la ridicarea restricţiilor

Simona Halep și Horia Tecău au învins perechea Marius 
Copil/Gabriela Ruse cu 6-3, 6-4, duminică, în meciul de du-
blu mixt care a încheiat turneul demonstrativ Winners 
Open, de la Cluj-Napoca.

Halep și Tecău, care vor reprezenta România la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de dublu mixt, au obţi-
nut victoria într-o oră și jumătate.

Simona Halep a disputat ultimul meci de tenis în data de 
22 februarie, când reușea să câștige, la Dubai, al 20-lea tro-
feu WTA din carieră, după fi nala cu Elena Rybakina, încheia-
tă 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Înaintea performanței de la Dubai, Simona Halep a avut un 
parcurs reușit și la primul Grand Slam al anului, Australian 
Open, unde s-a oprit în semifi nale, când a cedat la Garbine 
Muguruza, 6-7 (8), 5-7.

Simona Halep și Horia Tecău 
au câștigat meciul de dublu mixt
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