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Liber la depozitarea 
gunoaielor în CMID
RADP urmează să negocieze cu operatorii de 
salubritate din judeţ preţul de depozitare a 
gunoaielor în Centrul de Deşeuri.  Pagina 3

POLITICĂ

Clujul consolidează 
relaţiile cu Coreea de Sud
După protocolul încheiat cu Dortmund, 
Cluj- Napoca vrea să întărească parteneria-
tul cu oraşul sud-coreean Suwon. Pagina 5
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Primul mare festival organizat după izbucnirea pandemiei de COVID-19 a scos clujenii 
din case, care se relaxează seară de seară la proiecțiile din cadrul TIFF 2020. Pagina 6

Nopți magice de vară la Cluj-Napoca!

• 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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Circulaţia pe podul peste Arieş 
din Turda, reluată în ambele sensuri

ACTUALITATE

Iohannis: „Infractorii, în pușcărie, 
iar oamenii cinstiți să fie apărați”

Compania Naţională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Ru-
tiere (CNAIR) a anunţat că, în-
cepând de miercuri, 5 august 
2020, circulaţia pe podul ruti-
er peste râul Arieş de la ieşirea 
din Turda, spre Alba Iulia s-a 
reluat în ambele sensuri, cu re-
stricţii de viteză.

O vreme îndelungată, cir-
culaţia s-a desfăşurat pe un 
singur sens, alternativ, ceea 
ce ducea deseori la ambute-
iaje, iar şoferii erau nemulţu-
miţi că pierdeau mult timp în 
trafic. Semaforul a fost desfi-
inţat, iar circulaţia pentru pi-
etoni a fost restricţionată pe 
o singură parte.

„Vă informăm că, în urma 
verifi cării podului situat pe 
DN1 la km 444+840, de către 

Serviciul Proiectare şi Biroul 
Poduri din cadrul DRDP Cluj, 
începând cu data de 05.08.2020, 
circulaţia s-a reluat în ambele 
sensuri, cu restricţii de viteză. 
Facem apel la conducătorii au-
to care tranzitează acest pod 
să respecte semnalizările ori-
zontale şi verticale”, a trans-
mis CNAIR.

Podul va fi supus unor lu-
crări de reabilitare, proiectul 
tehnic fiind în curs de aviza-
re. „Referitor la reabilitarea 
podului peste râul Arieş, la 
Turda, precizăm că documen-
taţiile tehnice necesare dema-
rării acestor lucrări sunt în 
stadiul de avizare la nivelul 
CTE (Consiliul Tehnico-Eco-
nomic) al CNAIR”, a precizat 
conducerea CNAIR.

Preşedintele României, Klaus 
Iohannis, a declarat, miercuri, 
cu privire la clanurile de inter-
lopi, că acesta este un fenomen 
îngrijorător şi a susţinut că exis-
tă o preocupare „serioasă” din 
partea instituţiilor statului, dar 
aceste lucruri nu pot fi  reparate 
de pe o săptămână pe alta.

„Este un fenomen pe care îl 
observăm cu îngrijorare, dar, în 
acelaşi timp, putem să vedem că 
există o preocupare serioasă şi 
intensă şi la Interne şi la marile 
Parchete şi la Ministerul Justiţi-
ei, însă trebuie să vedem lucru-
rile aşa cum sunt. Nu se poate 
repara de pe o săptămâna pe al-
ta ce s-a stricat în 30 de ani sau, 
dacă vreţi să fi u mult mai com-
plet şi mai acid politic, să ne 
amintim cu tristeţe, că altfel nu 

pot să-mi amintesc, de cei trei ani 
de guvernare PSD, în care PSD a 
încercat cu toată forţa să distru-
gă legile justiţiei, să pună cizma 
pe gâtul justiţiei din România, 
să-i apere pe penali în detrimen-
tul oamenilor cinstiţi. Asta se ve-
de acum pe străzi”, a afi rmat şe-
ful statului, într-o conferinţă de 
presă, la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că Executivul 
vine cu măsuri, dar „majorita-
tea PSD se opune” în Parlament 
reformelor necesare în dome-
niul Justiţiei.

„Actualul Guvern vine cu mă-
suri, dar, când ajungem în Parla-
ment, aceeaşi majoritate pesedis-
tă care încă se opune la reforme-
le necesare în domeniul justiţiei. 
Asta nu ne face să ne oprim”, a 
susţinut preşedintele Iohannis.

Situația epidemiei 
de coronavirus

56.550   de persoane infectate 
la nivel național

1.295.222   de teste prelucrate

464   pacienți la Terapie Intensivă

1.332  cazuri confi rmate la Cluj

28.584  vindecați

2.521  decese
*până la închiderea ediției

AA

Park&ride-ul de la Aeroport a obținut toate avizele necesare
Consiliul Județean Cluj pregătește lansarea licitației pentru contractul de execuție. Pagina 2

Școala offline!
Noul an școlar va începe în 14 septembrie
Majoritatea elevilor vor merge fizic la școală, a confirmat președintele Klaus Iohannis. 
Decizia deschiderii școlilor va fi descentralizată la nivel județean. Pagina 7



2 ADMINISTRAȚIE monitorulcj.ro | joi, 6 august 2020

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Cluj-Napoca a ajuns 

în fi nala competiţiei 

pentru titlul de „Capitala 

Europeană a Inovării 2020” 

şi ar putea câştiga un mili-

on de euro, potrivit anunţu-

lui făcut 

de Comisia Europeană.

Finanţat prin Orizont 2020, 

Programul pentru cercetare şi 

inovare al UE, premiul recunoaş-

te meritele oraşelor europene 

care dezvoltă ecosisteme de ino-

vare dinamice menite să abor-

deze provocările din viaţa pu-

blică şi să îmbunătăţească via-

ţa oamenilor. Finaliştii ediţiei 

din acest an sunt (în ordine al-

fabetică): Cluj-Napoca (Româ-

nia), Espoo (Finlanda), Gent 

(Belgia), Groningen (Ţările de 

Jos), Helsingborg (Suedia), Lee-

uwarden (Ţările de Jos), Leu-

ven (Belgia), Linz (Austria), Mi-

lano (Italia), Reykjavik (Islan-

da), Valencia (Spania) şi 

Viena(Austria).

„Inovarea este esenţială pen-

tru ca oraşele să asigure o re-

dresare durabilă după perioade 

difi cile. Atunci când oraşele îşi 

alimentează ecosistemele de ino-

vare, astfel încât actorii din do-

meniul inovării şi cetăţenii să 

se întâlnească şi să colaboreze, 

ele îşi stimulează dezvoltarea şi 

rezilienţa. Cea de-a şasea ediţie 

a premiului «Capitala Europea-

nă a Inovării» va fi  un alt con-

curs important şi va prezenta 

cele mai bune practici inovatoa-

re care impulsionează oraşele 

europene”, a spus Mariya Ga-

briel, Comisarul european pen-

tru inovare, cercetare, cultură, 

educaţie şi tineret.

Câştigătorul va primi suma 
de un milion de euro

Oraşul câştigător va primi 

titlul de „Capitală Europeană 

a Inovării 2020”, precum şi su-

ma de 1 milion de euro pen-

tru a sprijini activităţile sale 

de inovare şi a-şi consolida ca-

pacitatea de a stabili conexi-

uni între cetăţeni, sectorul pu-

blic, mediul academic şi între-

prinderi, cu scopul de a adu-

ce benefi cii societale comuni-

tăţilor sale. Fiecare dintre ce-

le cinci oraşe care se vor cla-

sa pe locurile următoare va 

primi câte 100.000 de euro.

Comisia va anunţa câştigă-

torul şi ocupanţii celorlalte lo-

curi premiate ai concursului 

„Capitala Europeană a Inovă-

rii 2020” în cadrul Zilelor eu-

ropene ale cercetării şi inovă-

rii, care se vor desfăşura în pe-

rioada 22-24 septembrie 2020. 

În acelaşi timp, Comisia va acor-

da Premiul UE pentru femei 

inovatoare 2020, Premiul Ori-

zont al Consiliului european 

pentru inovare (CEI) – „Înaltă 

tehnologie accesibilă pentru a-

jutor umanitar” şi Premiul pen-

tru impact Orizont 2020.

Cluj-Napoca este în finala pentru titlul 
de Capitală Europeană a Inovării 2020

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul de realizare a 

park&ride-ului de lângă 

Aeroportul Cluj a primit, 

marţi, ultimul aviz necesar. 

După primirea autorizaţiei 

de la Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, va fi  lansată 

licitaţia pentru 

execuţia lucrărilor.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, a decla-

rat că a fost eliberat, marţi, ul-

timul aviz necesar construirii u-

nei facilităţi de tip park&ride 

lângă Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj-Napo-

ca, urmând a fi  lansată licitaţa 

pentru execuţia lucrărilor.

„Chiar ieri (marţi – n.r.) 

am primit ultimul aviz nece-

sar de la Autoritatea Aerona-

utică Română, fi ind vorba de 

un proiect care se realizează 

lângă aeroport. Era ultimul 

aviz pe care noi îl solicita-

sem şi, iată, că l-am obţinut 

şi din punct de vedere a pro-

iectării, avem deja proiectul 

tehnic şi s-au făcut deja pa-

şii pentru a obţine autoriza-

ţia de la Primărie şi vom pu-

tea intra în licitaţie. De altfel, 

am şi prins la rectifi carea bu-

getară două milioane de lei 

în acest an, vom vedea în ce 

măsură vom putea să îi şi 

cheltuim. Proiectul este avan-

sat, s-au făcut toate procedu-

rile şi urmează să licităm exe-

cuţia. Proiectul este fi nanţat 

din banii Consiliului Jude-

ţean în totalitate, dar avem 

un parteneriat cu Primăria 

Cluj-Napoca, proiectul deru-

lându-se în municipiu va de-

servi în principal municipiul”, 

a declarat Alin Tişe, într-o in-

tervenţie la o emisiune radio.

Centru de congrese 
la standarde europene

Pe lângă amenajarea locuri-

lor de parcare, pe terenul de lân-

gă Aeroportul Cluj urmează să 

fi e construit, într-o etapă viitoa-

rea a proiectului, un centru de 

expoziţii, congrese şi conferinţe, 

la nivelul celor din statele occi-

dentale, a mai spus Alin Tişe.

„Oamenilor care vor veni din 

zona metropolitană sau din ju-

deţ, în partea de nord-est a ora-

şului le vom pune la dispoziţie 

peste o mie de locuri de parca-

re. Vom ajuta municipiul să re-

ducă numărul de maşini din 

oraş şi sperăm să fi nalizăm aco-

lo şi cu acel centru de conferin-

ţe, pentru că acest park&ride es-

te o primă etapă doar dintr-un 

proiect mai mare care va fi  re-

alizat, respectiv un centru de 

congrese, conferinţe şi simpozi-

oane, după modelul Romexpo. 

Va fi  la nivelul centrelor de ex-

poziţii din marile oraşe europe-

ne”, a conchis Alin Tişe.

Reamintim că, în luna iu-

nie, consilierii judeţeni au apro-

bat proiectul privind aproba-

rea indicatorilor tehnico-eco-

nomici ai park&ride-ului de pe 

strada Traian Vuia, nr. 149-151, 

dar şi fi nanţarea multianuală 

a investiţiei. Obiectivul va cos-

ta 62.306.236 lei (TVA inclus), 

bani alocaţi din bugetul Con-

siliului Judeţean Cluj pe o pe-

rioadă de trei ani, astfel: 2020 

– minim 2 milioane lei, 2021 

– minim 25 milioane lei, 2022 

– diferenţa până la valoarea 

obiectivului de investiţii.

Park&ride cu peste 800 
de locuri de parcare

Lucrările propriu-zise care 

vor avea loc la park&ride-ul de 

la Aeroport privesc amenajarea 

următoarelor: un sens girato-

riu de mare viteză cu „turbo-gi-

raţie”, un acces rutier rapid din 

drumul naţional printr-o ban-

dă de decelerare, un terminal 

tip „autogară” care va adăpos-

ti spaţii de aşteptare călători 

acoperite, zone de servicii pu-

blice, copertine acoperite pen-

tru autobuze, o parcare cu un 

număr total de peste 860 de lo-

curi, opt peroane pentru auto-

buze, o staţie de transport pen-

tru transfer rapid, trotuare pi-

etonale, o staţie de bike-sha-

ring cu dotările şi infrastructu-

ra aferentă, piste pentru bici-

clete, staţii de încărcare auto-

turisme electrice, locuri dedi-

cate în exterior pentru car-sha-

ring, semnalizări orizontale şi 

verticale pe întreg tronsonul, 

spaţii verzi perimetrale.

Prin implementarea acestei 

investiţii, Consiliul Judeţean Cluj 

doreşte să sprijine politica de 

descurajare a transportului cu 

autoturismul personal şi orien-

tarea către moduri sustenabile 

de transport – transport public, 

mersul cu bicicletă, mersul pe 

jos. Utilizarea parcării de mari 

dimensiuni de către cetăţenii 

care ajung în Zona Metropoli-

tană a municipiului Cluj-Napo-

ca va determina o scădere a nu-

mărului de deplasări în zona 

centrală cu autoturismul şi fo-

losirea, în schimb, a sistemului 

de transport public.

„Verde” pentru park&ride-ul 
de la Aeroportul Cluj-Napoca
Proiectul park&ride de la Aeroportul Cluj a primit toate avizele necesare. 
Se pregătește lansarea licitației de execuție pentru parking.

Proiectul de realizare a park&ride-ului de lângă Aeroportul Cluj a primit ultimul aviz necesar
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Consiliul Judeţean a 

recepţionat lucrările de 

alimentare cu apă potabi-

lă a localităţilor clujene 

Casele Miceşti şi Sălicea.

Specialiştii Consiliului Ju-

deţean (CJ) Cluj, alături de 

cei ai Companiei de Apă So-

meş SA, au recepţionat, mier-

curi, lucrările de alimentare 

cu apă potabilă a localităţilor 

Casele Miceşti şi Sălicea. Lu-

crările au fost realizate pe o 

perioadă de şase luni de exe-

cuţie, potrivit contractului, 

transmit reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj.

Acestea au vizat montarea 

a 86 de branşamente la imobi-

le, edifi carea unei conducte de 

aducţiune în lungime de 3,8 

km de la rezervoarele din Fe-

leacu până în localitatea Case-

le Miceşti (comuna Feleacu), 

respectiv a unei reţele de dis-

tribuţie a apei în lungime de 

3,7 km de la rezervorul din Să-

licea (comuna Ciurila), până 

în localitatea Casele Miceşti.

Valoarea totală a contractu-

lui a fost de 1.300.204,17 lei 

(fără TVA), fondurile fi ind asi-

gurate din Fondul Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare (IID), con-

stituit de Compania de Apă So-

meş SA şi Consiliul Judeţean 

Cluj în vederea fi nanţării ace-

lor proiecte edilitare locale ca-

re nu au fost cuprinse până în 

acest moment în programele 

majore de investiţii atrase de 

la Uniunea Europeană.

Lucrările pentru apă 
potabilă, promise 
încă din 2017

Reamintim, că preşedinte-

le CJ Cluj, Alin Tişe, a semnat 

încă din data de 1 februarie 

2017 autorizaţia de construire 

în vederea executării lucrări-

lor de alimentare cu apă pota-

bilă în localitatea Sălicea, co-

muna Ciurila, judeţul Cluj. Lu-

crările constau în realizarea de 

aducţiuni din sistemul de ali-

mentare cu apă Cluj-Napoca 

– Feleacu – Casele Miceşti.

La mijlocul lunii octombrie 

a anului trecut, lucrările de 

alimentare cu apă a satului 

Sălicea erau „în linie dreap-

tă”, transmiteau reprezentan-

ţii Consiliului Judeţean (CJ) 

Cluj. „În cel mai scurt timp 

posibil vom fi naliza aceste lu-

crări şi vom da apă potabilă 

cetăţenilor comunei Ciurila în 

anul acesta, aşa cum am pro-

mis”, a precizat, în octombrie 

2019, Alin Tişe.

„Mă bucur foarte mult că 

cetăţenii celor două locali-

tăţi limitrofe municipiului 

Cluj-Napoca se vor bucura 

în curând de apă potabilă 

furnizată în sistem centra-

lizat, cu toate beneficiile ca-

re decurg de aici – îmbună-

tăţirea calităţii vieţii, creş-

terea confortului şi sporirea 

securităţii igienico-sanita-

re”, a declarat, în urma re-

cepţiei lucrărilor, Alin Tişe.

Lucrările de alimentare cu apă a localităţilor 
Casele Miceşti şi Sălicea au fost recepţionate

Sălicea ar putea deveni prima localitate din judeţul Cluj în ca-
re se va institui carantina. Cristinel Popa, primarul comunei 
Ciurila, a anunţat că au apărut trei cazuri noi de COVID-19 în 
localitatea Sălicea, după ce la începutul săptămânii au fost 
confi rmate alte îmbolnăviri. Conform informaţiilor transmise 
de edil, vorbim despre doi bătrâni și un copil.

„Din păcate, am fost sesizat cu privire la apariţia a trei ca-
zuri noi de persoane infectate cu COVID-19 în satul Sălicea. 
Printre acestea se numără două persoane în vârstă și un co-
pil. Cei trei sunt sub supraveghere medicală, iar familiile lor 
se afl ă în izolare la domiciliu”, a transmis primarul, care fa-
ce apel la responsabilitate și la respectarea regulilor.

Luni, prefectul judeţului Cluj, Mircea Abrudean, spunea 
că focarul din Sălicea este stabilizat și momentan nu se 
impune măsura carantinării localităţii. „Nu se încadrează 
pe condiţiile legale pentru carantinare în acest moment. 
Se monitorizează atent de instituţiile abilitate, momen-
tan focarul e stabilizat. Dacă lucrurile se schimbă, vom 
analiza. Dar, acum nu intră în discuţie”, a declarat 
Abrudean, pentru Monitorul de Cluj.

Situaţie îngrijorătoare în Sălicea Autostrada Transilvania 

(A3) prinde contur, iar 

şoferii ar putea avea în 

curând noi kilometri de 

drum de mare viteză.

Specialiştii de la Asociaţia 

Pro Infrastructură (API) a dez-

văluit noi detalii despre rit-

mul în care se efectuează lu-

crările pe Autostrada Transil-

vania. Din fericire pentru şo-

feri, constructorii Astaldi – 

Max Boegl s-au mişcat sufi ci-

ent de bine în ultima perioa-

dă şi se apropie de fi nalizare 

tronsonului de 17,9 km între 

Iernut şi Cheţani, de pe Au-

tostrada Transilvania.

„Aşa cum spuneam săptă-

mânile trecute, Astaldi – Max 

Boegl se apropie cu paşi rapizi 

de fi nalizarea tronsonului de 

17,9 km al Autostrăzii A3 Tran-

silvania, între Iernut şi Cheţani. 

Se execută lucrări la giratoriile 

şi devierea drumului naţional 

14A din nodul rutier Iernut, ri-

gole, taluze şi alte detalii fi na-

le pe restul traseului. Stratul fi -

nal de uzură este aşternut în 

proporţie de aproximativ 70%, 

iar parapetele în jurul valorii 

de 50%, urmând să fi e execu-

tate marcajele rutiere”, se ara-

tă într-un mesaj al Asociaţiei 

Pro Infrastructură.

Potrivit estimărilor oferite 

de specialiştii de la organizaţia 

nonguvernamentală pentru in-

frastructură, tronsonul de 17,9 

km de pe A3 ar putea să fi e 

deschis undeva spre fi nalul lu-

nii septembrie, pentru circula-

ţia rutieră. De asemenea, sunt 

şanse ca tot în luna septembrie 

nodul rutier de la Cheţani să 

fi e şi el inaugurat, urmând să 

funcţioneze în paralel cu tron-

sonul Cheţani – Iernut.

Autostrada între Câmpia 

Turzii şi Târgu Mureş este îm-

părţită în patru loturi: lotul 1 

Ungheni – Ogra (10,1 km), lo-

tul 2 Ogra – Iernut (3,6 km), 

lotul 3 Iernut – Cheţani (17,9 

km) şi lotul 4 Câmpia Turzii 

– Cheţani (15,6 km). Odată 

cu fi nalizarea ultimelor două 

tronsoane – aproape 33 de ki-

lometri – şoferii vor putea par-

curge neîntrerupt cei 110 km 

între Târgu Mureş şi Nădăşel.

Lotul Iernut – Cheţani (A3), 
inaugurat în septembrie?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a semnat contractul de 

dare în administrarea 

Regiei Autonome a 

Domeniului Public a 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(CMID), urmând ca aceasta 

să negocieze cu operatorii 

de salubritate preţul de 

depozitare a gunoaielor.

Preşedintele CJ Cluj, Alin 

Tişe, a declarat că forul ad-

ministrativ judeţean a sem-

nat săptămâna trecută con-

tractul de dare în administra-

rea Regiei Autonome a Do-

meniului Public (RADP) 

Cluj-Napoca a CMID, în pre-

zent aceasta purtând negoci-

eri cu operatorii de salubri-

tate din judeţ, pentru a sta-

bili preţul de depozitare a de-

şeurilor colectate din gospo-

dării la rampa ecologică.

„Am semnat deja de săp-

tămâna trecută contractul cu 

RADP Cluj, urmând ca ei să 

înceapă negocierile cu ope-

ratorii care ridică gunoaiele 

din tot judeţul, urmând ca 

din acest moment să se poa-

tă folosi această celulă CMID. 

Prin depozitarea în această 

celulă, oferim o soluţie pen-

tru toţi operatorii din judeţul 

Cluj. Mai mult, toate comu-

nele, toate oraşele sunt obli-

gate, prin aderarea la ADI 

(Asociaţia de Dezvoltare In-

tercomunitară) să ducă gu-

noiul la această celulă, care 

aparţine din acest moment 

întregului judeţ. Preţul fi nal 

va fi  stabilit prin negocierea 

pe care RADP, care a primit 

dreptul de depozitare prin a-

ceastă licitaţie, o va avea în 

primă fază cu operatorii ca-

re ridică gunoaiele din fi eca-

re comună, iar după aceasta, 

va discuta direct preţul cu 

populaţia, în funcţie de pre-

ţul cu care operatorul ridică 

gunoaiele din fi ecare comu-

nă. RADP-ul se ocupă doar 

de administrarea celulei, a C-

MID. Atunci, va fi  o negoci-

ere pe care o vor face în trei, 

respectiv RADP cu fi rma ca-

re ridică gunoaiele şi cu po-

pulaţia şi în mod evident, 

costul de depozitare în ram-

pă va infl uenţa în fi nal pre-

ţul pe care îl va plăti fi ecare 

comunitate locală pentru a 

se ridica gunoaiele”, a decla-

rat Alin Tişe, miercuri, la un 

post local de radio.

RADP va plăti 169 lei/tona 
de gunoaie depozitate 

Preşedintele CJ Cluj spune 

că deschiderea primei celule a 

CMID va avea un impact po-

zitiv asupra preţului de colec-

tare a deşeurilor, întrucât clu-

jenii nu vor mai plăti în plus 

pentru a suporta costurile de 

transportare a gunoiului în al-

te judeţe, ca până acum.

„Va fi  o chestiune foarte bu-

nă pentru comunităţile locale, 

care în prezent plătesc şi 

700-800 de lei pe tonă, pentru 

a le putea duce în alt judeţ şi 

pentru a le depozita acolo. Es-

te un mare ajutor pe care îl 

vom aduce în sprijinul fi ecă-

rei comunităţi locale. Dincolo 

de asta, vom ajunge în sfârşit 

să se închidă toate rampele ca-

re în momentul de faţă func-

ţionează provizoriu şi se va 

ecologiza toată zona de la Pa-

ta Rât şi se va folosi doar acest 

centru. Noi am stabilit deja 

preţul la depozitarea în celulă 

la 169 de lei per tonă, pentru 

fracţia fi nală, care reprezintă 

cam 20% din gunoiul pe care 

operatorul îl colectează de la 

populaţie”, a afi rmat Tişe.

În ceea ce priveşte autoriza-

ţia integrată de mediu, şeful CJ 

Cluj a reiterat că aceasta va pu-

tea fi  obţinută doar după fi nali-

zarea investiţiei, iar celula dată 

în funcţiune este avizată parţial.

„Se respectă în totalitate pro-

cedura. În momentul de faţă 

avem avizul de mediu, care pre-

supune funcţionarea celulei ca-

re este o parte componentă a 

proiectului integrat. Autorizaţia 

fi nală de mediu va fi  dată în 

etapa în care toate obiectivele 

sunt terminate, pentru că legea 

permite recepţii parţiale şi da-

rea în funcţiune parţială a aces-

tui Centru. Am optat pentru a 

face o recepţie parţială, a pri-

mei celule, cu un aviz de me-

diu obţinut anterior şi pe un 

aviz de mediu al proiectului teh-

nic”, a arătat Tişe.

Liber la depozitarea gunoaielor la CMID
Regia Autonomă a Domeniului Public începe negocierile privind prețul de colectare a deșeurilor 
din județul Cluj. Prețul depozitării în celulă este de 169 de lei per tonă, pentru fracția finală.

Redeschiderea primei celule a CMID va avea un impact pozitiv asupra preţului de colectare a deşeurilor, 
întrucât clujenii nu vor mai plăti în plus

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, printr-o sentință 
defi nitivă, Curtea de Apel Cluj a respins contestația formula-
tă de bucureștenii de la SC Eco Sud SA privind operarea 
CMID, Consiliul Județean Cluj primind astfel undă verde să 
semneze contractul cu RADP, pentru serviciile de operare a 
noului Centru de Deșeuri. După câteva luni bune în care 
CMID a fost închis din cauza blocajului, acesta poate fi  re-
deschis, fi ind inaugurat inițial în mai 2020.

„Admite plângerea formulată de petentul Județul Cluj 
împotriva deciziei CNSC 21679/805/C3 din 03.06.2020, 
pe care o modifică în totalitate, în sensul că respinge 
contestația formulată de contestatara Eco Sud SA ca fiind 
formulată de o persoană lipsită de interes. Admite cereri-
le de intervenție voluntare accesorii în favoarea petentei 
formulate de intervenientele RADP Cj și ADI E M Cj. 
Respinge solicitarea intervenientei ADI de acordare a 
cheltuielilor de judecată. Decizia este definitivă și execu-
torie. Pronunțată în data de 29.07.2020 prin punerea 
soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei 
instanței”, se arată în soluția Curții de Apel Cluj.

Alin Tișe a declarat că se lucrează acum și la cele două hale 
rămase din CMID, inclusiv la calea de acces spre vârful dea-
lului. Potrivit președintelui CJ Cluj, RADP a promis că va ter-
mina toate lucrările rămase până la sfârșitul anului curent. 
Tișe a mai spus că, „începând din cel mai scurt timp”, fracția 
fi nală a deșeurilor va putea fi  depozitată în noul CMID.

Consiliul Județean Cluj, victorie 
în instanță, în procesul cu Eco Sud
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Grigore Fati, primarul 

comunei Apahida, 

a transmis un mesaj dur 

către Direcţia de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj.

Grigore Fati şi-a arătat ne-

mulţumirea faţă de modul în 

care a ales Direcţia de Sănă-

tate Publică din judeţul Cluj 

să trateze pandemia de co-

ronavirus. Edilul din Apahi-

da susţine că nu ştie câte 

persoane din localitate sunt 

infectate, deoarece DSP Cluj 

nu oferă astfel de date.

„Slaba comunicare din 

partea DSP Cluj nu ne per-

mite să cunoaştem situaţia 

reală a cazurilor pozitive şi 

a persoanelor izolate la do-

miciliu. E posibil să avem 

persoane infectate în locali-

tate, dar noi să nu ştim. Da-

că vom primi informaţii, le 

vom comunica populaţiei”, 

a transmis Fati.

Grigore Fati i-a îndemnat 

pe localnicii comunei Apahi-

da să păstreze distanţarea fi -

zică şi să poarte mască de pro-

tecţie în zonele aglomerate 

pentru a evita astfel răspân-

direa coronavirusului.

„Având în vedere evoluţia 

epidemiologică de infectare 

cu COVID-19, rugăm cetăţe-

nii comunei Apahida să res-

pecte regulile cu privire la evi-

tarea aglomerărilor, evitarea 

participării la evenimente lo-

cale, purtarea măştii de pro-

tecţie, păstrarea distanţei so-

ciale”, a precizat Fati.

„Tunuri” de la Apahida 
pe DSP Cluj: 
„Comunicare slabă!”

Doi pacienți au decedat, 
până ieri, în ultimele 24 
de ore, la Cluj, în urma 
infectării cu virusul SARS-
CoV-2. Mircea 
Abdrudean, prefectul 
județului Cluj, a anunțat 
că au fost confi rmate 38 
de cazuri de coronavirus 
în județul Cluj, iar numă-
rul deceselor a urcat de 
la 38 la 40, de la ultima 
raportare. Până ieri, 
situația epidemiologică 
în județul Cluj se prezen-
ta astfel:

– în ultimele 24 de ore, 
38 persoane au fost con-
fi rmate cu COVID-19;

– 23 persoane era inter-
nate în ATI, din care 18 
din județ;

– total vindecați și 
externați: 681, din care 
537 din județ;

– total decedați: 40, din 
care 23 din județul Cluj.

38 de cazuri noi 
de COVID-19, 
2 decese la Cluj

Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (OMS) a reacţio-

nat cu precauţie la anun-

ţul făcut de cercetătorii 

ruşi, potrivit cărora un 

vaccin anti-COVID-19 este 

aproape gata pentru a fi  

aplicat populaţiei largi şi a 

amintit că trebuie respec-

tate toate fazele de testare 

înainte de a putea obţine 

autorizaţia, relatează EFE.

„Există în prezent sute de 

vaccinuri (împotriva COVID-19 

– n.r.) în proces de testare şi tre-

buie să îndeplinească toate nor-

mele şi reglementările prevăzu-

te pentru a fi  aplicate în sigu-

ranţă”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al OMS, Christian Lind-

meier, la o conferinţă de presă. 

Ofi cialul OMS a declarat că în 

unele ocazii „sunt raportate des-

coperiri care ulterior întârzie, 

pentru a parcurge toate fazele 

necesare” şi a putea fi  aplicate 

pe scară amplă.

Vaccinul rusesc urmează 
să fi e împărţit din 10 august

Ministrul rus al sănătăţii, 

Mihail Muraşko, a anunţat, 

sâmbăta trecută, că Centrul 

naţional de studii epidemio-

logice şi microbiologice Ga-

malei a încheiat testele pen-

tru vaccinul său împotriva no-

ului coronavirus (SARS-CoV-2) 

ce cauzează boala COVID-19, 

astfel încât a început etapa de 

înregistrare a produsului.

Potrivit titularului Sănătă-

ţii, medicii şi personalul sani-

tar vor fi  primii care vor pri-

mi vaccinul şi este prevăzut 

ca din 10 august să fi e trimis 

în diferite regiuni ale Rusiei, 

unde va fi  realizată o campa-

nie mai amplă de vaccinare 

începând din toamnă.

Dezvoltarea vaccinurilor 

necesită cel puţin trei faze de 

mai multe luni ca durată (în 

care este inoculat unor gru-

puri şi comunităţi tot mai am-

ple în căutarea unor eventu-

ale efecte secundare), un pro-

ces care poate dura câţiva ani.

Cel puţin un an şi jumătate 
până la primul vaccin

OMS a anunţat că va trece 

cel puţin un an şi jumătate pâ-

nă va obţine un vaccin împotri-

va COVID-19, deşi progresele 

rapide înregistrate de ţări ca Ru-

sia, SUA, China sau Marea Bri-

tanie au alimentat speranţa u-

nei reduceri a acestei perioade, 

în contextul unei pandemii ca-

re este departe de a fi  depăşită.

Anul acesta nu vor exista 

tratamente şi vaccinuri efi ci-

ente împotriva COVID-19, sus-

ţine şi Patronatul Producători-

lor Industriali de Medicamen-

te din România (PRIMER), prin 

dr. Dragoş Damian, CEO Tera-

pia Cluj. În aceste condiţii, el 

recomandă populaţiei să prac-

tice cu responsabilitate distan-

ţarea individuală de 1,5 metri, 

purtarea măştii în toate locu-

rile publice şi igienă mâinilor 

cu săpun şi dezinfectant, aşa 

cum o cer specialiştii.

Vaccinul produs în Rusia, 
o bombă cu ceas?
OMS este precaută faţă de vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat 
de ruşi. Anul acesta nu vor exista tratamente şi vaccinuri eficiente.

Va trece cel puţin un an şi jumătate până se va obţine un vaccin împotriva COVID-19
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Morar Costan, primarul 

ex-PSD al Dejului, va can-

dida pentru un nou man-

dat din partea Partidului 

Național Liberal (PNL).

„Acum două săptămâni 

anunţam că nu voi mai candi-

da din partea Partidului Social 

Democrat la Primăria munici-

piului Dej. A fost o decizie asu-

mată, luată doar în momentul 

în care a fost evident pentru 

mine că munca şi efortul meu 

în acest partid nu sunt apreci-

ate, fi ind folosite de unii lideri 

doar pentru propria imagine, 

în scopuri politice personale”, 

a recunoscut Morar Costan, 

într-un mesaj publicat pe pagi-

na sa de Facebook.

Primarul a amintit de 

„umilința” prin care a trecut 

când a fost suspendat din 

PSD, în urmă cu 10 ani, din 

cauza faptului că nu și-a plă-

tit cotizația la partid, arătând 

că a fost „un gest politic jus-

tifi cat doar de ambiţia unora 

de a înlătura un om inco-

mod”. Cu toate acestea, el 

spune că a trăit în PSD „pe-

rioade frumoase”, alături de 

„oameni minunaţi”.

„Discuţiile avute cu liderii 

PNL Cluj, Alin Tişe şi Daniel 

Buda, au fost deschise şi apli-

cate pe posibilitatea de susţi-

nere a marilor proiecte viitoa-

re ale Dejului, pe identifi ca-

rea de noi oportunităţi de in-

vestiţii şi pe suţinerea acesto-

ra la nivel naţional şi guver-

namental. Am apreciat în mod 

deosebit efi cienţa şi sincerita-

tea discuţiilor avute cu liderii 

PNL Cluj, în legătură cu po-

sibilitatea construirii unui pro-

iect comun pentru Dej şi de-

jeni precum și asigurările pri-

mite din partea domniile lor 

pentru susţinerea administra-

tivă şi politică a oricărui pro-

iect solid care este util pentru 

Dej”, a mai transmis Costan.

În fi nal, primarul a dezmințit 

că el sau familia sa ar avea in-

terese personale ascunse care 

l-au determinat să intre în PNL, 

declarând că a decis să accep-

te propunerea de a candida 

din partea PNL „alături de o 

echipă responsabilă”, pentru 

„un proiect solid şi asumat”. 

Morar Costan s-a născut pe 9 

septembrie 1956, în localita-

tea Șigău din județul Cluj. A 

absolvit Institutul Agronomic 

Cluj-Napoca și este primarul 

Dejului din 2008 încoace.

Morar Costan trădează PSD și va candida 
la Primăria Dej din partea PNL

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a avut o întrevedere cu 

Ambasadorul Coreei de Sud 

în România, Kim Yong-Ho.

Emil Boc a primit, mier-

curi, la Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca, vizita Exce-

lenţei Sale Kim Yong-Ho, Am-

basadorul Republicii Coreea 

în România.

Pe durata vizitei sale, Kim 

Yong-Ho a fost însoţit de so-

ţia sa, Kim Sung-Hee şi Song 

Hoyoung, personal adminis-

trativ în cadrul Ambasadei. 

De asemenea, a fost prezent 

şi Lae Weon-Park, preşedin-

tele Open Bridge Consortium, 

Asociaţie Culturală şi de Afa-

ceri Coreea – România, pre-

cum şi viceprimarul munici-

piului Cluj-Napoca, Dan Şte-

fan Tarcea.

Cluj-Napoca şi Suwon, 
oraşe înfrăţite din 1999

„În cadrul întrevederii, 

i-am adresat mulţumiri dom-

nului Ambasador pentru im-

plicarea constantă în dezvol-

tarea relaţiei dintre oraşele 

noastre înfrăţite, Cluj-Napo-

ca şi Suwon. Am adresat mul-

ţumiri speciale pentru spri-

jinul acordat Clujului în con-

textul pandemiei COVID-19 

şi am discutat despre viito-

rul comunităţilor noastre în 

noul context global”, a măr-

turisit Emil Boc.

Potrivit edilului, cele do-

uă oraşe – Cluj-Napoca şi 

Suwon, înfrăţite din 1999 – 

au profi le asemănătoare, fi -

ind centre importante în re-

giunile lor în domeniile ino-

vare şi IT. Colaborarea din-

tre cele două comunităţi are 

o istorie de peste 20 de ani 

şi se bazează pe dimensiu-

nea economică şi universita-

ră, aminteşte Emil Boc.

„Pe lângă ecosistemele de 

inovare, domeniul cultural 

are de asemenea un rol che-

ie în dezvoltarea relaţiilor 

dintre ţările noastre. Menţi-

onez, în acest context, că în 

cadrul TIFF 2020 – Festiva-

lul Internaţional de Film Tran-

silvania – are loc proiecţia 

fi lmului sud-coreean, acla-

mat internaţional, «Parasi-

te»”, a precizat edilul.

Colaborare între 
Cluj-Napoca şi Dortmund

Reamintim, că în cursul 

săptămânii trecute, primarul 

Emil Boc a ţinut o ceremo-

nie online alături de prima-

rul din Dortmund, întreve-

derea prin videoconferinţă 

fi ind dedicată stabilirii unei 

colaborări pentru dezvolta-

re şi inovare între munici-

piul Cluj-Napoca şi oraşul 

Dortmund, din Germania.

„Alături de domnul primar 

Ullrich Sierau, am semnat o 

Scrisoare de intenţie privind 

colaborarea dintre cele două 

oraşe europene. Parteneriatul 

pe care urmărim să îl dezvol-

tăm vizează colaborări în do-

meniile noilor tehnologii, 

start-up-urilor, dar şi unor do-

menii precum agricultura”, a 

declarat Emil Boc.

Practic, începând de săp-

tămâna trecută, există un ca-

dru formal, mai structurat, în 

care se vor putea dezvolta par-

teneriate între membrii eco-

sistemelor din Cluj-Napoca şi 

Dortmund. La ceremonia de 

semnare au participat repre-

zentanţii celor două munici-

palităţi, reprezentanţii cluste-

rului Transilvania IT, respec-

tiv a Camerei de Comerţ şi In-

dustrie din Dortmund.

Primarul susţine că, deşi 

diferite din perspectiva popu-

laţiei, cele două oraşe au pro-

fi le similare, ambele fi ind cen-

tre universitare, care îşi con-

centrează eforturile pe ceea 

ce înseamnă inovare şi tehno-

logie. De asemenea, ambele 

oraşe sunt active în cadrul re-

ţelei internaţionale Eurociti-

es, a spus Boc, care a adresat 

mulţumiri speciale Ambasa-

dei Germaniei în România, ca-

re „a avut un rol cheie în sta-

bilirea colaborării dintre 

Cluj-Napoca şi Dortmund”.

Cluj-Napoca întărește 
parteneriatul cu Coreea de Sud
Primarul Emil Boc a primit vizita Ambasadorului Republicii Coreea de Sud în România. 
Săptămâna trecută, a fost semnat un acord de colaborare între Dortmund şi Cluj-Napoca.

Emil Boc, primind vizita Excelenței Sale Kim Yong-Ho, Ambasadorul Republicii Coreea în România

În Cluj-Napoca, pe malul Someșului Mic, în 
cartierul Grigorescu, există o zonă dedicată 
orașelor înfrățite, cu obiecte simbolice sau 
construcții caracteristice orașelor cu care 
Clujul are, cel puțin pe hârtie, relații de coo-
perare. Până în curând, pe site-ul ofi cial al 
Primăriei municipiul Cluj-Napoca, la 
secțiunea „orașe înfrâțite” apăreau 23 de 
localități. Din mai 2019, municipiul 
Eskișehir, situat în nord-vestul Turciei și cu-
noscut ca „Poarta Anatoliei de Mijloc către 
Vest”, s-a alăturat acestor localități.

Dijon (Franța, 1965), Zagreb (Croația, 
1976), Köln (Germania, 1976), Nantes 
(Franța, 1990), Pécs (Ungaria, 1990), 

Beer’sheba (Israel, 1990), Columbia (South 
Carolina, SUA, 1991), Zhengzhou (China, 
1994), Makati (Insulele Filipine, 1996), 
Chacao (Caracas, Venezuela, 1999), Suwon 
(Coreea de Sud, 1999), Sao Paulo (Brazilia, 
2000), Korçë (Albania, 2001), Provincia 
Parma (2005), Rockford (Illinois, SUA, 
2005), East Lansig (Michigan, SUA, 2005), 
Rotherham (Marea Britanie, 2006), Viterbo 
(Italia, 2009), Namur (Belgia, 2010), Ningbo 
(China, 2014), Ungheni (Rep. Moldova, 
2016), Karaganda (Kazahstan, 2017), Braga 
(Portugalia, 2018) și Eskișehir (Turcia, 2019) 
sunt localitățile cu care Cluj-Napoca s-a 
înfrățit de-a lungul anilor.

Cluj-Napoca, municipiu înfrățit cu alte 24 de localități

Prietenia pe care 
politica nu o poate 
distruge
Cu toate că nu mai face parte 
din Partidul Naţional Liberal 
(PNL), primarul comunei 
Florești, Horia Șulea, a dezvă-
luit că, pentru funcţia de pre-
ședinte a Consiliului Judeţean, 
îl va susţine în continuare pe 
prietenul său, Alin Tișe, fostul 
său coleg de partid, cu toate 
că edilul a fost exclus din PNL. 
El va candida însă pentru un 
nou mandat de primar cu sus-
ţinerea a două partide.
„Astăzi, sunt două partide ca-
re mă susţin pentru funcţia de 
primar al comunei Florești, 
Partidul Republican și Partidul 
Ecologist România. Voi avea 
discuţii cu încă doua partide. 
(...) La Consiliul Judeţean îl 
susţin, clar, pe prietenul meu, 
Alin Tișe”, a declarat Horia 
Șulea, într-o emisiune online.
Întrebat despre situaţia din 
Florești și despre declaraţia fă-
cută de primarul Horia Șulea, 
președintele Consiliului 
Judeţean Cluj, Alin Tișe, a re-
cunoscut că de Horia Șulea îl 
leagă o relaţie de prietenie, 
care nu poate fi  ruptă de riva-
litatea politică.
„Nu o să ascund niciodată re-
laţia de prietenie pe care o am 
cu primarul Șulea, am fost co-
legi de partid atâţia ani. 
Această relaţie interpersonală 
nu poţi să o ștergi într-o noap-
te pentru simplul fapt că, la un 
moment dat, o persoană nu 
poate să candideze din cauza 
unei prevederi statutare. Îi 
mulţumesc domnului Șulea 
pentu faptul că el, în calitate 
de candidat independent, din 
câte înţeleg, mă susţine la 
Consiliul Judeţean. Este co-
rect, nu încalcă nicio lege. 
Poate fi candidat independent 
care la Consiliul Judeţean își 
exprimă o opţiune, în virtutea 
relaţiei foarte corecte interin-
stituţionale, dar și interperso-
nale pe care am avut-o cu el. 
În plan politic, noi avem un 
candidat din partea PNL și eu, 
în calitate de membru PNL, 
sunt parte a acestei echipe. 
Oamenii din Florești vor deci-
de cum consideră, pe cine îl 
consideră cel mai bun admi-
nistrator, dar din punct de ve-
dere interuman am o anumită 
relaţie și o recunosc. Cu Horia 
Șulea am colaborat foarte bi-
ne pe toate proiectele”, a de-
clarat Alin Tișe miercuri, la un 
post local de radio.  (D.C.)

Pe scurt
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Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) este în toi, 

iar clujenii „mestecă” 

filmele pe bandă 

rulantă. Tudor Giurgiu, 

omul care a 

pus bazele TIFF, a vorbit 

despre festivalul special, 

organizat în premieră 

doar în aer liber.

După izbucnirea pande-

miei de COVID-19, TIFF 

2020 este primul festival 

de mare anvergură din Eu-

ropa care se organizează. 

Evenimentele culturale şi 

proiecţiile de filme sunt or-

ganizate exclusiv în aer li-

ber, iar iubitorii de filme 

sunt invitaţi pe această ca-

le să redescopere Clujul. 

De altfel, interesul este ma-

re, iar proiecţiile din Piaţa 

Unirii sunt sold-out seară 

de seară.

Din totalul de peste 260 

de voluntari, nu mai puţin 

de 180 asigură în fiecare lo-

caţie că spectatorii respec-

tă regulile de prevenţie a 

răspândirii infecţiei cu co-

ronavirus. Cu mici atenţio-

nări pentru cinefilii mai „re-

beli”, nu au fost înregistra-

te incidente în ceea ce pri-

veşte respectarea regulamen-

tului – purtarea măştii de 

protecţie şi distanţarea fizi-

că faţă de ceilalţi.

„A fost puţin bizară dis-

tanţa, noi fiind obişnuiţi 

cu pieţe pline cu peste 2.500 

de oameni sau cu vizionări 

de cineconcerte la Bonţi-

da, la fel, cu peste 2.000 

de oameni, dar fundamen-

tal a fost sentimentul că 

ne-am simţit singuri, că nu 

au fost niciun fel de pro-

bleme de securitate şi am 

observat că toată lumea s-a 

comportat responsabil”, a 

declarat Tudor Giurgiu, pen-

tru Libertatea.

Curţile liceelor 
din Cluj-Napoca 
se umplu de cinefili

Potrivit fondatorului şi 

directorului TIFF, regizorul 

şi producătorul Tudor Giur-

giu, cea mai aştepată peli-

culă a fost „La Belle 

Epoque”, având proiecţii si-

multane în trei spaţii în pri-

ma zi a festivalului, la ca-

re au participat 1.200 de 

spectatori. Pe lângă „La dol-

ce vita” a italianului Fede-

rico Fellini, alte filme apre-

ciate sunt „Traducătorii” 

sau „Soţii de militari”.

„Cel mai tare m-au bu-

curat curţile unor licee, pli-

ne la filmele lui Fellini, fap-

tul că există cinefili pasio-

naţi veniţi din Oradea, Si-

biu, Braşov pentru a petre-

ce seri şi nopţi de neuitat 

la Cluj. Frigul a fost un mic 

duşman în primul weekend, 

dar de acum totul e bine, 

se încălzeşte şi sunt con-

vins că lumea va continua 

să vină să vadă proiecţiile 

în aer liber, la această edi-

ţie atipică de TIFF de va-

ră”, a completat Giurgiu.

Regizorul clujean este de 

părere că pandemia de CO-

VID-19 afectează temporar 

toate industriile. El spune 

că, pânâ când va apărea vac-

cinul anti-coronavirus, efec-

tele pandemiei vor fi resim-

ţite din plin. „Oamenii nu o 

să revină atât de uşor nici 

la cinema, nici la teatru. N-o 

să revină nici în restauran-

te, unde eşti masă lângă ma-

să. Va fi complicat”, admi-

te Tudor Giurgiu.

Sute de oameni se uită seară 
de seară la filme în aer liber 

la TIFF 2020, respectând 
măsurile de protecție împotriva 

COVID-19

TIFF înfrânge 
detașat COVID-19!
Clujenii savurează din plin ediția cu numărul 19 
a festivalului de film. Nopți de vară colorate 
și în siguranță la Cluj-Napoca.

Artista Teodora Iacob, 
medic la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase din 
Cluj-Napoca, profesor de 
sănătate publică la 
Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, afirmă că 
„TIFF a câștigat detașat în 
faţa coronavirusului”, lă-
udând organizarea exem-
plară în acest an, având 
în vedere condiţiile seve-
re și contextul actual. În 
schimb, Tudor Giurgiu re-
cunoaște că nu știe cum 
va arăta ediţia aniversară 
de anul viitor.

„Cu aceeași culoare roșie 
și același număr 19 de 
tricou, TIFF.19 câștigă de-
tașat în faţa COVID-19. 
Un exemplu de foarte 
bună organizare și sigu-
ranţă! Pe această cale aș 
vrea să mulţumesc orga-
nizatorilor pentru acest 
festival, extrem de res-
ponsabil și igienic coor-
donat. Bravo TIFF! Aţi de-
monstrat tuturor că se 
poate, cu atenţie și res-
pectarea cu stricteţe mă-
surilor de protecţie”, a 
transmis Teodora Iacob.

„Jur că nu știu cum (o să 
arate lumea noastră anul 
viitor și TIFF 2021 – n.r.)! 
Optimistul din mine zice că 
va fi  cum era în basme, a 
fost odată ca niciodată, și 
cred că ar trebui să fi e o 
ediţie de poveste, unică, de 
sărbătoare. Dar, încerc să 
fi u mai moderat și să zic că 
e important să trecem cu 
bine peste toată perioada. 
Să construim încrederea și 
să le dăm oamenilor bucu-
ria aia de a-și relua viaţa”, 
a spus Tudor Giurgiu.

Cum va arăta TIFF
în 2021?
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Universitatea „Babeș-Bolyai” trasează avantajul competitiv al Clujului

Bianca ORGA
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Anul şcolar va începe în 

data de 14 septembrie, iar 

majoritatea copiilor vor 

merge efectiv la şcoală, 

decizia urmând a fi  des-

centralizată, a precizat 

preşedintele României, 

Klaus Iohannis.

Şeful statului a susţinut, 

miercuri după-masă, o şedin-

ţă pe tema educaţiei cu pre-

mierul Ludovic Orban, vice-

premierul Raluca Turcan, mi-

nistrul Educaţiei şi Cercetării, 

Monica Anisie, ministrul Fi-

nanţelor Publice, Florin Cîţu, 

ministrul Afacerilor Interne, 

Marcel Vela şi ministrul Jus-

tiţiei, Cătălin Predoiu.

De asemenea, la şedinţă au 

mai participat ministrul Lucră-

rilor Publice, Dezvoltării şi Ad-

ministraţiei, Ion Ştefan, minis-

trul Fondurilor Europene, Mar-

cel Boloş, ministrul Sănătăţii, 

Nelu Tătaru, ministrul Muncii 

şi Protecţiei Sociale, Violeta 

Alexandru, şi şeful Departa-

mentului pentru Situaţii de Ur-

gentă, Raed Arafat.

Din septembrie, şcoala 
va urma trei scenarii

„Important pentru elevi, 

părinţi, profesori: în 14 sep-

tembrie începe noul an şco-

lar preuniversitar. Majori-

tatea elevilor vor merge e-

fectiv, fizic, la şcoală. În fi-

ecare şcoală, în fiecare lo-

calitate au fost elaborate 

trei scenarii în funcţie de 

numărul de bolnavi”, a de-

clarat Iohannis, la conferin-

ţa de presă desfăşurată la 

Palatul Cotroceni.

Şeful statului a declarat că 

decizia deschiderii şcolilor va fi  

descentralizată la nivel de ju-

deţ. Astfel, unităţile şcolare vor 

decide în funcţie de numărul de 

cazuri din localitatea sau chiar 

şcoala respectivă dacă vor des-

chide sau nu porţile. Este vor-

ba despre media cazurilor noi 

din ultimele 14 zile la 1.000 de 

locuitori. În acest sens, autori-

tăţile au fi xat trei scenarii:

• scenariul verde: mai pu-

ţin de o persoană infectată 

cu COVID-19 în medie, în 

ultimele 14 zile;

• scenariul galben: între 1 

şi 3 persoane infectate cu 

COVID-19 în medie, în ul-

timele 14 zile;

• scenariul roşu: mai mult de 

3 persoane infectate în medie, 

în ultimele 14 zile.

Aceste scenarii nu vor fi  va-

labile tot anul şcolar, ci se vor 

actualiza permanent, în func-

ţie de situaţia epidemiologică 

locală. Pentru fi ecare judeţ, 

Comitetul Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă va lua deci-

zia privind scenariul. „Decizia 

dacă elevii merg la şcoală sau 

învaţă online se ia pentru fi e-

care şcoală în parte la nivel de 

judeţ, sigur, la propunerea şco-

lii şi a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean”, a precizat preşe-

dintele României.

Emil Boc: „Voi cere 
demisia directorilor 
nepregătiţi”

Înainte de anunţul făcut de 

Klaus Iohaniis, primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a reiterat decizia de a solicitat 

public demisia directorilor de 

şcoli care nu vor pregăti infra-

structura digitală necesară pâ-

nă în 15 septembrie. El a con-

fi rmat, într-o intervenţie prin 

Skype la Digi 24, că există un 

parteneriat cu Inspectoratul Şco-

lar Judeţean (IŞJ) Cluj, astfel 

încât elevii din clasele 0-4 să 

meargă fi zic la şcoală.

„Nu sunt de acord cu o amâ-

nare, şcoala trebuie să înceapă 

în 15 septembrie. Doar într-o si-

tuaţie neprevăzută s-ar impune 

asta, adică dacă ar apărea lu-

cruri noi, astăzi situaţia nu o ce-

re. Părinţii, profesorii trebuie să 

aibă nevoie de predictibilitate, 

avem nevoie de educaţie. Ce pu-

tem să facem, să facem până în 

15 septembrie. Degeaba amâ-

năm până în 1 octombrie, că fa-

cem ca la noi, la români, le mai 

dăm o şansă să mai amâne”, a 

declarat Emil Boc.

Edilul a declarat că, la 

Cluj-Napoca, administraţia lo-

cală are „o dublă obligaţie”, mai 

ales datorită rezultatelor exce-

lente obţinute de elevi şi profe-

sori la examenele de Evaluare 

Naţională, Bacalauret, respec-

tiv titularizare. El a reamintit că 

Oraşul Comoară este în cursa 

fi nală pentru titlul de Capitală 

Europeană a Inovării, alături de 

oraşe precum Milano, Valencia 

sau Viena, astfel încât Clujul 

„trebuie să fi e în stare să încea-

pă şcoala din 15 septembrie”.

„Să ne pregătim din timp, 

am făcut şedinţă că să nu-mi 

spună profesorii şi directorii 

că nu au avut bani. Din 3 au-

gust, şcolile au banii nece-

sari să cumpere de ce au ne-

voie, echipamente necesare 

pentru a desfăşura învăţă-

mântul şi în format online. 

Sistemul educaţional, într-ade-

văr, nu este digital, dar ge-

neraţia actuală este familia-

rizată cu mediul digital. (…) 

Dacă stăm şi tot amânăm, ce 

să mai creadă părinţii, profe-

sorii? (…) Fratele meu, ad-

ministrăm oraşele noastre, nu 

aşteptăm cu mâna întinsă la 

Guvern să ne ajute să înce-

pem şcoala!”, a precizat Emil 

Boc, în dialogul purtat cu pri-

marul municipiului Constan-

ţa, Decebal Făgădău (PSD).

„Majoritatea elevilor” vor merge 
fizic la școală din 14 septembrie!
Noul an școlar va începe în 14 septembrie. Decizia deschiderii școlilor este descentralizată la nivel de județ, 
în funcție de numărul de îmbolnăviri. Primarul Emil Boc: „Suntem pregătiți!”

Şcoala în învăţământul preuniversitar începe în data de 14 septembrie, iar pentru majoritatea elevilor asta 
înseamnă că vor merge efectiv la instituţiile de învăţământ

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Suntem pregătiți, 
am făcut o rectifi care 
de buget prin care am 
alocat circa 3 
milioane de euro 
școlilor pentru 
achiziționarea 
echipamentelor 
necesare desfășurării 
învățământului hibrid 
– și la școală, și 
online. Asta e 
varianta de rezervă, 
dar noi lucrăm la 
primul scenariu, cât 
mai mulți copii la 
școală. Acesta 
depinde de 
evoluția situației 
epidemiologice.“

Un proiect propus de 

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB), în 

parteneriat cu Primăria 

municipiului 

Cluj-Napoca, a ocupat 

primul loc într-o compe-

tiţie pentru dezvoltarea 

la nivel internaţional.

Proiectul „SMART  Info-

BioNano 4Health&Inno vati-

on”, planifi cat cu un buget 

de 45 milioane de euro, a 

ocupat primul loc în compe-

tiţia pentru defi nirea speci-

alizării inteligente RIS3 în 

regiunea Nord-Vest. Scopul 

competiţiei a fost acela de a 

identifi ca specializarea inte-

ligentă şi de a o sprijini pen-

tru a fi  implementată cu suc-

ces în perioada 2021-2027.

Într-o lume tot mai globa-

lizată şi/sau interacţionistă, 

România are nevoie de avan-

taje competitive – poli de ex-

celenţă/competitivitate – pen-

tru a evita situaţia în care de-

vine o „colonie” ştiinţifi că, 

tehnologică şi culturală. Pen-

tru a-şi dezvolta competitivi-

tatea la nivel internaţional, 

România trebuie să-şi creeze 

structuri academice-magnet 

de prestigiu, cu vizibilitate şi 

impact internaţional deja con-

fi rmate, conectate puternic 

cu mediul socio-economic na-

ţional şi internaţional.

Astfel, UBB Cluj-Napoca 

reprezintă cea mai mare co-

munitate academică din ţa-

ră, iar clasamentele interna-

ţionale ale universităţilor o 

arată ca fi ind unul dintre cei 

mai performanţi contributori 

la cunoaştere din Europa 

Centrală şi de Est. Cu acest 

profi l, UBB a fost invitată şi 

acceptată în GUILD, organi-

zaţia europeană a unora din-

tre cele mai relevante uni-

versităţi europene world-class 

(research-intensive).

UBB va dezvolta o struc-

tură academică magnet – Pla-

forma UBB STEM+: InfoBio-

Nano4Health –, în logica spe-

cializării inteligente, care să 

funcţioneze ca o platformă cu 

posibilitatea de extindere în 

logica reţelelor (networks) în 

Cluj-Napoca, Transilvania, Ro-

mânia şi chiar la nivelul Uni-

unii Europene (UE).

Platforma va avea un 
impact benefi c, de la nivel 
local, la nivel internaţional

Platforma va fi  integrată bi-

direcţional cu mediul socio-eco-

nomic clujean, constituind un 

pol de competitivitate paneu-

ropean, cu impact benefi c la 

nivel local, regional, naţional 

şi internaţional. InfoBioNano-

4Health reprezintă domeniile 

în care UBB are avantaje com-

petitive, confi rmate prin pozi-

ţionări excelente în rankingu-

rile internaţionale.

„UBB este unul dintre ac-

torii academici din ţară capa-

bili nu doar să disemineze efi -

cient cunoşterea generată de 

alţii (prin educaţie de calita-

te) şi să o utilizeze pragma-

tic (prin transfer creativ către 

societate/mediul socio-econo-

mic), ci şi să genereze cunoaş-

tere de excelenţă cu avantaje 

competitive. Aşadar, UBB are 

forţa şi datoria de a genera un 

pol academic paneuropean în 

Cluj-Napoca, concentrându-şi 

resursele academice proprii în 

logica STEM+ şi conectân-

du-le apoi cu alte zone aca-

demice şi socio-economice 

(inclusiv în extensiile UBB), 

a declarat rectorul UBB, prof. 

univ. dr. Daniel David.

„Prin acest proiect, UBB va 

crea un pol academic cu an-

vergură paneuropeană focali-

zat pe InfoBioNano4Health, 

incluzând şi industrii creative, 

cu impact pozitiv asupra com-

petitivităţii Clujului, a Transil-

vaniei, a ţării şi a UE. INFO 

(tehnologia informaţiei/inteli-

genţa artifi cială-robotică/co-

nectivitate «physical-cyber» – 

n.r.) este deja un brand pen-

tru UBB, mediul academic clu-

jean şi oraş, BIONANO inte-

grează inovativ ştiinţele vieţii 

şi cele ale naturii din UBB şi 

cu alţi actori academici din 

Cluj-Napoca, iar HEALTH, în-

ţeles în sens larg (incluzând 

sănătatea mediului), este un 

alt brand al UBB şi al mediu-

lui universitar clujean mai ge-

neral”, afi rmă David.

În ceea ce priveşte capaci-

tatea de integrare şi dezvolta-

re cumulativă a Platformei, 

rectorul UBB spune că aceas-

tă specializare inteligentă va 

defi ni profi lul Clujului în anii 

care vin şi trebuie să se coor-

doneze efi cient cu alţi poli pa-

neuropeni din România, pen-

tru a oferi ţării avantaje com-

petitive în lumea tot mai glo-

balizată. La rândul său, pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, a declarat că 

„Primăria este partener şi sus-

ţine proiectele care consolidea-

ză avantajul competitiv al Clu-

jului în materie de cercetare, 

dezvoltare, inovare şi IT”.



8 MAPAMOND monitorulcj.ro | joi, 6 august 2020

PUBLICITATE

Fostul rege Juan Carlos 

al Spaniei le-a comunicat 

prietenilor că a plecat 

în exil doar temporar, 

susţine presa spaniolă 

preluată de Reuters.

„Nu sunt în vacanţă şi nu pă-

răsesc Spania. Este doar o paran-

teză”, le-a scris el într-un mesaj, 

potrivit ziarului La Vanguardia. 

Acuzat de corupţie, fostul rege 

Juan Carlos a decis să plece din 

ţară pentru a evita să îi creeze 

probleme fi ului său, actualul re-

ge Felipe al VI-lea, a comunicat, 

luni, Casa Regală a Spaniei.

Anunţul a fost urmat de 

speculaţii privind locul unde 

se afl ă în prezent fostul suve-

ran în vârstă de 82 de ani. La 

Vanguardia şi ABC susţineau, 

marţi, că el a ajuns în Repu-

blica Dominicană, via Portu-

galia, şi este oaspetele unei fa-

milii bogate. Cotidianul El Pais, 

care scrie la rândul său că Juan 

Carlos şi-a informat prietenii 

că nu va rămâne în exil, adau-

gă că „alţii, în guvern, cred că 

nu va fi  chiar atât de uşor”.

Aceeaşi publicaţie, precum şi 

El Confi dencial afi rmă că regele 

emerit – titlu pe care şi l-a păs-

trat – se afl ă încă în Portugalia. 

Autorităţile dominicane au de-

clarat agenţiei Reuters că el a fost 

ultima dată în vizită în insula din 

Caraibe în perioada 28 februarie 

– 2 martie şi că nu au informa-

ţii despre o eventuală sosire.

Regale Juan Carlos, de la 
apreciere la controverse

Juan Carlos a fost încoro-

nat în 1975, după moartea ge-

neralului Francisco Franco, şi 

a fost respectat pentru con-

tribuţia la revenirea Spaniei 

la democraţie, după dictatu-

ră. Imaginea fostului rege a 

fost însă afectată în ultima 

vreme de scandaluri. Procu-

rori din Elveţia şi Spania an-

chetează de câteva luni posi-

bila luare de mită pentru un 

contract de construcţii fero-

viare; fostul rege nu este ofi -

cial suspect, dar detalii din 

anchetă au ajuns la presă.

În iulie 2018 au fost publi-

cate înregistrări în care o fos-

tă amantă a lui Juan Carlos, 

Corinna Larsen (cunoscută şi 

sub numele de Corinna zu 

Sayn-Wittgenstein, cetăţeană 

germană – n.r.), afi rma că 

acesta a încasat un comision 

de circa 100 milioane de do-

lari, sumă vărsată în secret 

de către Arabia Saudită într-un 

cont din Elveţia.

Ştirile despre fostul rege 

sunt în continuare foarte ur-

mărite în Spania. Pe o peti-

ţie pentru schimbarea nu-

melui Universităţii Juan Car-

los din Madrid s-au strâns 

peste 39.000 de semnături. 

„Cazurile de corupţie din ju-

rul familiei regale continuă 

să apară, subminând imagi-

nea unei monarhii care ne-a 

fost prezentată drept «salu-

tară şi modestă»”', arată do-

cumentul. Un purtător de 

cuvânt al Palatului Regal şi 

avocatul lui Juan Carlos au 

refuzat să comenteze ştirile 

contradictorii despre locul 

unde se află acesta.

Fostul rege al Spaniei, 
în „exil temporar”

Statele Unite ale Americii 

anunţă că au testat, cu 

succes, o rachetă balistică 

intercontinentală (ICBM) 

Minuteman III, echipată 

cu trei focoase, a cărei 

lansare a fost operată de 

militari de la bordul unui 

post de comandă aerian, 

potrivit France Presse.

Racheta a fost lansată marţi, 

la ora locală 00:21 (07:21 GMT), 

de la baza aeriană Vandenberg 

din California şi a parcurs cir-

ca 6.760 de kilometri deasupra 

Pacifi cului, după care a căzut 

în mare în apropiere de atolul 

Kwajalein, în Insulele Marshall, 

au anunţat Forţele aeriene ame-

ricane, într-un comunicat.

Specialişti ai US Air Force 

se afl au la bordul unui Boe-

ing E-6, un avion derivat din 

Boeing 707, capabil să comu-

nice cu întreg comandamen-

tul militar, pentru a „demon-

stra efi cacitatea şi fi abilitatea 

acestui comandament aerian”. 

Racheta, care nu era armată, 

a fost echipată cu trei „vehi-

cule de reintrare”, focoase ca-

re conţineau fi ecare câte un 

cap nuclear al unei ICBM, a 

precizat US Air Force.

Acţiunea era planifi cată 
de mai multe luni

„Minuteman III are 50 de 

ani, iar continuarea testării a-

cesteia este esenţială pentru 

a-i asigura fi abilitatea până în 

anii 2030, când va fi  imple-

mentat succesorul Minute-

man, programul GBSD (Gro-

und Base Strategic Deterrent)”, 

a menţionat colonelul Omar 

Colbert, responsabil cu teste-

le, citat în comunicat.

Minuteman III este singu-

ra rachetă sol-aer din arse-

nalul nuclear al SUA din 

2005. Aceasta este instalată 

în silozuri de lansare repar-

tizate la trei baze militare 

americane, în Wyoming, 

Dakota de Nord şi Monta-

na. Rachetele Trident, lan-

sate de pe mare, sunt des-

făşurate la bordul submari-

nelor americane, iar bombe-

le nucleare sunt transporta-

te de bombardiere strategi-

ce. Forţele aeriene america-

ne au precizat că acest test 

era planifi cat de mai multe 

luni şi nu reprezintă „niciun 

fel de răspuns sau o reacţie 

la evenimente din lume sau 

tensiuni în regiune”.

Pentagonul a testat o 
rachetă intercontinentală

Două explozii uriaşe din 

portul din Beirut care au 

distrus, marţi, cartiere 

întregi în capitala 

Libanului s-au soldat cu 

cel puţin 100 de morţi şi 

peste 4.000 de răniţi, a 

anunţat, miercuri, Crucea 

Roşie libaneză, informea-

ză AFP şi Reuters. 

Capitala libaneză este un 

oraş devastat, cu zeci de 

maşini avariate pe şosea-

ua principală şi cu clădi-

rile înconjurate de ciobu-

rile geamurilor sparte, 

relatează miercuri dpa.

Libanul a decretat trei zile 

de doliu naţional începând de 

ieri. Chiar şi la 4 kilometri de 

epicentrul defl agraţiei, clădi-

rile au fost avariate, iar stră-

zile s-au umplut de cioburi şi 

de sânge, scrie The Guardian.

Incidentul s-a petrecut, 

marţi, în jurul orei locale 18:00, 

în zona portuară a oraşului. 

Într-o fi lmare postată pe reţe-

lele sociale, poate fi  văzut un 

nor de fum în formă de ciuper-

că urmat de sufl ul exploziei.

Peste 200.000 de oameni 

au rămas fără locuinţe după 

ce exploziile uriaşe au distrus 

numeroase clădiri, iar Liba-

nul mai are rezerve de grâne 

pentru „ceva mai puţin de o 

lună”, în condiţiile în care de-

fl agraţiile din capitală au dis-

trus principalul siloz al ţării.

„Aici nimic nu se 
întâmplă fără motiv!”

„Suntem blestemaţi”, a de-

clarat un tânăr rănit în urma 

defl agraţiei. „Chiar dacă a fost 

un accident, este ultimul lucru 

pe care ni l-am putea permite 

acum”. „Este oribil... nu e ce-

va obişnuit”, a spus un bărbat 

care mătura cioburile din faţa 

apartamentului. Ca mulţi alţii, 

el a dormit fără ferestre.

Ultima dată când o explo-

zie atât de puternică a zgudu-

it Libanul a fost în februarie 

2005, când fostul prim-minis-

tru Rafi k Hariri a fost ucis de 

o maşină-bombă în afara unui 

hotel. 15 ani mai târziu, în-

treaga ţară aşteaptă verdictul 

în cazul uciderii fostului şef al 

guvernului, verdict care ar ur-

ma să fi e anunţat vineri.

„Aici nimic nu se întâmplă 

fără motiv”, este de părere un 

localnic. „Ar putea fi  un me-

saj pentru toată lumea”. „Doar 

cantităţi uriaşe de explozibili 

ar putea avea asemenea efec-

te”, crede Riyadh Haddad, un 

inginer local. „Ceva din port 

a explodat de la sine sau ci-

neva a declanşat această ex-

plozie”, a spus acesta.

La fel ca vecinii săi, Ha-

ddad a investit mult în casa 

sa: „Priviţi! Cum o să ne re-

venim? Nu avem bani, nu 

avem locuri de muncă, ener-

gie sau combustibil. Şi acum 

asta! Va fi  un apel să facem 

ceva în acest sens sau va 

exista un război?”, a decla-

rat libanezul.

Anunţurile ofi ciale trec 
pe lângă urechea 
libanezilor de rând

Premierul Hassan Diab a 

anunţat că aproximativ 2.750 

de tone de nitrat de amoniu 

erau stocate în depozitul por-

tului din Beirut unde s-a pro-

dus, marţi, explozia care a 

provocat victime şi daune fă-

ră precedent în capitala liba-

neză, transmite AFP.

„Este inadmisibil ca o în-

cărcătură de nitrat de amo-

niu, estimată la 2.750 tone, 

să fi e prezentă de şase ani 

într-un depozit fără măsuri de 

precauţie”, a declarat premi-

erul, în faţa Consiliului Su-

prem de Apărare reunit în şe-

dinţă de urgenţă.

Nitratul sau azotatul de 

amoniu, afl at la originea ex-

ploziilor din capitala libane-

ză Beirut, se prezintă sub for-

mă de praf sau granule albe, 

fără miros, şi este utilizat în 

principal pentru producerea 

de îngrăşăminte chimice. De-a 

lungul timpului, această sub-

stanţă a provocat însă mai 

multe accidente industriale, 

între care cea din oraşul fran-

cez Toulouse din 2001, solda-

tă cu 31 de morţi.

În ciuda anunţurilor ofi ci-

ale, oamenii au rămas scep-

tici. „În toată istoria Libanu-

lui nu s-a mai întâmplat aşa 

ceva”, a mărturisit un alt lo-

calnic, în timp ce scotea gea-

mul pe uşa din faţă. „Vor spu-

ne vreodată ce s-a întâmplat 

cu adevărat? Mă îndoiesc de 

asta!”, a completat el. În ur-

ma tragediei, ţara va respec-

ta o perioadă ofi cială de do-

liu timp de trei zile începând 

de miercuri.

Beirut, un oraș devastat. 
Liban, o țară în doliu.
Peste 100 de libanezi au murit și alți 4.000 au fost răniți 
în urma exploziilor catastrofale. Beirut este un „oraş 
sinistrat”, anunță Consiliul Suprem de Apărare din Liban.

Puternica defl agraţie, care a avut loc în zona portului, a fost resimţită 
în mai multe cartiere ale oraşului Beirut

HASSAN DIAB | 
prim-ministrul 
din Libia

 „Lansez un apel 
urgent tuturor 
ţărilor prietene 
şi celor care iubesc 
Libanul să ne fie 
alături şi să ne ajute 
să ne vindecăm 
rănile profunde. 
Ceea ce s-a 
întâmplat, 
nu va trece fără 
ca cei responsabili 
să plătească. 
Cei responsabili 
de această 
catastrofă vor t
rebui să plătească 
preţul!“
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Statele Unite ale 

Americii vor trimite 

în curând o delegaţie 

la cel mai înalt nivel 

în Taiwan după ce au 

încetat să recunoască 

diplomatic insula 

în 1979, un gest 

ce riscă să agraveze 

tensiunile cu China care 

o consideră parte 

a teritoriului său, rela-

tează, miercuri, 

France Presse şi Reuters.

Biroul american care se 

ocupă de relaţiile comerci-

ale cu Taiwanul a confir-

mat că secretarul american 

al sănătăţii, Alex Azar, va 

conduce delegaţia ce va vi-

zita insula pe care Beijin-

gul o consideră o provin-

cie rebelă chemată să se 

întoarcă într-o zi în cadrul 

Chinei comuniste.

„Aceasta marchează (...) 

prima vizită a unui mem-

bru al guvernului în şase 

ani”, a declarat Institutul 

american din Taiwan, adă-

ugând că niciun membru al 

guvernului american de un 

asemenea rang nu s-a mai 

dus în insulă din 1979. În 

acel an, Washingtonul a ales 

să recunoască regimul co-

munist al Chinei continen-

tale (cu capitala la Beijing) 

drept unica autoritate legi-

timă chineză.

SUA sunt cel mai mare 
furnizor de arme 
al Taiwanului

În timpul vizitei sale, 

Azar se va întâlni cu pre-

şedinta Tsai Ing-wen, a de-

clarat Ministerul de Exter-

ne taiwanez într-un comu-

nicat separat. China descrie 

Taiwanul ca fiind cea mai 

sensibilă problemă în legă-

turile chino-americane şi 

vizita lui Azar va inflama 

probabil mai mult relaţiile 

deja slabe dintre Beijing şi 

Washington. Taiwanul, ca-

re a confirmat viitoarea vi-

zită, a mai precizat că Azar 

se va întâlni şi cu miniştrii 

taiwanezi al afacerilor ex-

terne şi al sănătăţii.

„Ministrul Azar este de 

mult timp un prieten apro-

piat al Taiwanului”, a co-

mentat într-un comunicat 

ministerul, precizând că a-

ceastă vizită este „dovada 

fundamentelor solide ale în-

crederii reciproce” dintre 

Washington şi Taipei. Nici 

Taiwanul, nici Statele Unite 

ale Americii nu au specifi-

cat data acestei vizite.

SUA rămân cel mai mare 

furnizor de arme al Taiwa-

nului, dar în mod tradiţional 

au fost prudente în natura 

contactelor bilaterale ofi cia-

le. Cu toate acestea, acest 

lucru s-a schimbat de la a-

legerea preşedintelui repu-

blican Donald Trump, care 

s-a apropiat mai mult de Tai-

wan pe măsură ce relaţiile 

cu Beijingul se degradează.

De precizat, că ultima vi-

zită în Taiwan a unui mem-

bru al guvernului SUA a fost 

cea a şefului Agenţiei pen-

tru Protecţia Mediului, în 

2014. Cea anterioară datea-

ză din 2000, când secretarul 

pentru Transporturi al lui Bill 

Clinton a vizitat insula.

Taiwan, cel mai sensibil 
aspect în relaţiile 
sino-americane

China a acuzat, miercuri, 

Statele Unite ale Americii că 

„pun în pericol pacea” prin 

anunţul privind vizita unei 

delegaţii americane de ni-

vel înalt în Taiwan, infor-

mează AFP şi Kyodo. Tai-

wan, care nu este recunos-

cut de ONU şi are din 1949 

un guvern independent, es-

te considerat de China par-

te a teritoriului său, Beijin-

gul condamnând contactele 

oficiale între Taipei şi res-

ponsabili străini.

„China se opune ferm 

schimburilor ofi ciale între 

SUA şi Taiwan”, a amintit în 

faţa presei purtătorul de cu-

vânt al Ministerului de Ex-

terne chinez, Wang Wenbin, 

care a adăugat că Beijingul 

a formulat un protest pe lân-

gă administraţia preşedinte-

lui american Donald Trump.

„Taiwanul este cel mai sen-

sibil aspect în relaţiile si-

no-americane şi orice încer-

care de a ignora sau sfi da prin-

cipiul «o singură Chină» se va 

solda cu un eşec”, a mai spus 

purtătorul de cuvânt, îndem-

nând Washingtonul să evite 

să „aducă atingere gravă re-

laţiilor chino-americane, pre-

cum şi păcii şi stabilităţii în 

Strâmtoarea Taiwan”.

Anunţul vizitei survine 

într-o perioadă tensionată 

în relaţiile dintre Beijing şi 

Washington în legătură cu 

mai multe subiecte, între ca-

re noua lege privind securi-

tatea naţională din Hong 

Kong, drepturile minorităţii 

musulmane uigure din Chi-

na şi mai multe aspecte co-

merciale şi tehnologice.

China acuză SUA că pune în pericol pacea
Washington trimite în Taiwan o delegație la cel mai înalt nivel, pentru prima oară după 1979. 
Beijingul se opune ferm schimburilor oficiale între SUA şi Taiwan.

Relaţiile dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, s-au răcit considerabil

Egiptul a solicitat suspen-

darea negocierilor în curs 

de desfăşurare cu Sudan şi 

Etiopia cu privire la con-

struirea controversată a 

unui baraj de mari dimen-

siuni pe Nil de către Addis 

Abeba, transmite AFP.

„Egiptul şi Sudanul au soli-

citat suspendarea reuniunilor, 

astfel încât să poată avea loc 

consultări interne cu privire la 

propunerea etiopiană, care es-

te contrară deciziei convenite la 

summitul Uniunii Africane din 

21 iulie”, a anunţat ministerul 

egiptean al Apelor. Această de-

cizie a survenit la încheierea u-

nei întâlniri între comitetele teh-

nice şi juridice ale celor trei ţă-

ri vizate de construirea Marelui 

Baraj Etiopian al Renaşterii (G-

ERD), o sursă de tensiuni per-

sistente încă din 2011.

Etiopia a prezentat Egiptului 

şi Sudanului un proiect de acord 

în care nu este menţionată ches-

tiunea gestionării barajului, a 

indicat Cairo, care a deplâns 

faptul că propunerea etiopiană 

nu include un mecanism juri-

dic de soluţionare a litigiilor. La 

această întâlnire au fost prezenţi 

şi observatori din SUA, Uniu-

nea Europeană, precum şi ex-

perţi din partea Uniunii Africa-

ne. La rândul său, Sudanul a 

ameninţat că se va retrage din 

negocieri, considerând inaccep-

tabilă dorinţa Etiopiei de a lega 

aceste discuţii de o renegociere 

a unui acord privind împărţirea 

apelor Nilului Albastru.

Tensiuni puternice între 
cele trei ţări de peste 10 ani

„Aceasta este o dezvoltare 

importantă şi o schimbare a po-

ziţiei etiopiene. Această nouă 

poziţie etiopiană ameninţă ne-

gocierile sub egida Uniunii Afri-

cane, iar Sudanul nu va parti-

cipa la negocieri care includ su-

biectul împărţirii apelor Nilului 

Albastru. Sudanul nu va accep-

ta ca viaţa a 20 de milioane de 

cetăţeni care trăiesc de-a lungul 

Nilului Albastru să fi e legată de 

un acord privind împărţirea ape-

lor acestui fl uviu”, a declarat 

ministrul sudanez al apelor şi 

irigaţiei, Yasser Abbas.

Construit de Etiopia pe Ni-

lul Albastru (care se uneşte 

în Sudan cu Nilul Alb pentru 

a forma Nilul), GERD este o 

sursă de tensiuni puternice 

între cele trei ţări de aproape 

un deceniu. Etiopia conside-

ră barajul esenţial pentru dez-

voltarea sa economică, în timp 

ce Egiptul, al cărui sistem de 

irigaţii şi apă potabilă depind 

în proporţie de 90% de Nil, 

consideră că barajul constitue 

o ameninţare vitală, îngrijo-

rare împărtăşită de Sudan.

Egiptul cere suspendarea negocierilor 
privind barajul de pe Nil
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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. (4.5)

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Cumpăr casă modestă nere-

novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

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

¤ 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. (4.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, în cart. Iris, zona de 
case, str. Giuseppe Verdi, preţ 10 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (4.7)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
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GRA-

TUIT

tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preţ 360 euro. Informaţii la 
telefon 0744-979793. (4.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (4.7)

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piața Flora, apartament cu 
2 camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă 
liniștită, preț negociabil, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun 9, 29, 24B, 52. Informații 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (1.14)

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

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

¤ ¤ Clujan, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porc. Seriozitate maxi-
mă. Relații la telefon 0749-
974302. (1.7)

 Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul 
de BUCĂTĂREASĂ, responsabi-
lă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

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

la la telefon 0742-431611.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Ofer servcii de îngrijire anima-
le de companie, persoană bolna-
vă, fac curat în casă, curte, gă-
tesc dacă este cazul, zugrăvesc în 
lavabil. Ofer seriozitate. Relaţii la 
telefon 0749-974302 sau 
0786-093571. (4.7)

¤ Proiectare si avize pentru 
construcţii. Calitate și efi cien-
ţă. Plata în rate. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0722-325365. (6.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (16.20)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, cart. 
Bună Ziua. Ofer și cer seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

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

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YARIS HI-
BRID, an 2012, 165000 km/bord, în 
stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Informații și relații supli-
mentare la tel. 0741-028813. (1.14)

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

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

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând TV SHOV, diagonala 
35 cm, în stare perfectă. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-083161. 
(4.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de funcţiona-
re, puţin folosită. Preţ negoci-
abil. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi a tel. 
0759-912176. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcționare. Informații și 
relații suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
4 sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0733-612054. 
(1.14)

¤ Vând mașină de cusut la pe-
dală SINGER, stare bună de 
funcționare. Pentru informații 
sunați la tel. 0741-028813. 
(1.14)

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (4.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o per-
soană, în stare bună, preț ne-
gociabil. Informații suplimen-
tare la tel. 0759-660846. 
(1.14)

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu du-
lap pentru acte, cu 3 rafturi și 
cu dulap cu 2 uși în partea de 

jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON, ideale pentru agen-
ţii de turism, imobiliare sau al-
te activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

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

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (2.7)

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

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (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 miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg, producţie 2019, 
produs bio din zonă nepoluată. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (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 suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (2.7)

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

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu be-
curi, stare bună, se vând în 
bloc, la preţ negociabil. Detalii 
la telefon 0742-401019. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (7.7)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligaţii, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condiţiile de viaţă. Aș-
tept telefoane la nr. 
0756-787551. (5.20)

PIERDERI

¤ S.C. SERATEL ELECTRONICS 
S.R.L., C.U.I. 15719943, pierdut 
certifi cat constatator din 
22.09.2008, activități desfășurate 
în afara sediului social 4321 - lu-
crări de instalații electrice necesar 
pentru REGISTRUL COMERȚULUI. 
Îl declar nul.

Abonează-te la
monitorul ¤  plăteşti doar 20 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună0264.59.77.00
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Cronici Mediteraneene

13:00 Ediţie specială

13:15 Discover Romania

13:30 Trish - bucătar la Paris

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Akzente

17:00 Vorbește corect!

17:15 Prinţul Jumong

18:35 Comisarul Rex

19:35 Momentart

19:40 Sport

19:55 Meteo

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 Fantomele fi ordului

23:00 Telejurnal

23:50 Comisarul Rex

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 Fetita mea

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Poftiti pe la noi: Poftiti 

la Nea Marin

22:45 Observator

23:15 Ținta: Președintele

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:15 Misterul din fl orărie: 

nunta mortală

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Terminator 2: Ziua 

Judecății

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Paradisul femeilor

18:00 Focus 18

19:00 Trăsniți

20:00 Săptămâna nebunilor

22:00 Focus din inima 

României

22:30 Trăsniți

23:30 Casa Charnel

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și secrete

22:30 Bravo, ai stil!

23:00 Bravo, ai stil!

LOOK TV

13:00 TELESHOPPING

14:00 STUDIO UEL

15:00 TELESHOPPING

16:00 Copenhaga - 

Basaksehir
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

LICITAȚIE PUBLICĂ

TETAROM SA ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Tetarom S.A., str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-
Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, 
email codruta.petrisor@tetarom.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi carea bunului care 
urmează să fi e închiriat: imobile afl ate în proprietatea 
domeniului public, situate în Municipiul Cluj-Napoca, Parcul 
Industrial Tetarom I, înscrise în CF nr. 336663, identifi cate 
după cum urmează: a. clădire de birouri D+P+ 5 E, având 
48 de spații cu suprafețe cuprinse între 30 mp-80 mp. b. hală 
depozitare având 9 compartimente cu suprafețe cuprinse 
între 297 mp-321 mp. Închirierea se face conform art. 1 din 
HCJ Cluj nr.48/20.02.2020 privind includerea în domeniul 
public a bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare 
Parc Industrial Tetarom I - Edifi care Clădiri, Extindere şi 
Modernizare Infrastructură“, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj 
nr. 49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor 
realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom 
I - Edifi care Clădiri, Extindere și Modernizare Infrastructură” 
și în temeiul art. 332 și art. 333 ( 3) din OG. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc 
în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa 
codruta.petrisor@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., 
Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: Serviciului Comercial 
al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, între 
orele 09:00-16:00, telefon: 0264407900, fax: 0264432750.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru 
exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 
de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care 
se achită numerar la caseria Tetarom S.A.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
18/08/2020, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/08/2020, 
ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura 
Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, 
clădirea A1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare 
ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 25/08/2020, ora 13:00 la sediul 
Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura 
Turcului nr.47, clădirea A1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 
026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării : 03/08/2020

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Unguras, titular al proiectului ,,Modernizare 
drumuri in localitatea Batin, comuna Unguras, judetul 
Cluj’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Cluj, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
,Modernizare drumuri localitatea Batin, comuna Unguras, 
judetul Cluj’’, propus a fi  amplasat in comuna Unguras, 
sat Batin, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9 :00 
si 14 :00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://
apmcj.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet APM Cluj 
http://apmcj.anpm.ro
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Simona Halep 
s-a înscris la US Open
Simona Halep, numărul doi mon-
dial, s-a înscris la ediţia din acest 
an a turneului US Open, care va 
avea loc în perioada 31 august – 
13 septembrie la New York. 
Prezenţa campioanei române la 
Flushing Meadows stă încă sub 
semnul întrebării, după ce con-
stănţeanca a declarat forfait pen-
tru turneul de la Palermo, care a-
re loc săptămâna aceasta, primul 
de la reluarea circuitului după pa-
uza impusă de pandemia de co-
ronavirus. Simona Halep a dispu-
tat ultimul său meci ofi cial pe 22 
februarie, când a învins-o în trei 
seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/5), pe ka-
zaha Elena Rîbakina în fi nala tur-
neului de la Dubai. Românca se 
afl ă în fruntea listei participante-
lor la US Open, comunicată de 
Federaţia americană de tenis 
(USTA), organizatoarea competiţi-
ei, alături de alte 12 câștigătoare 
de Grand Slam la simplu. Nouă 
dintre primele 10 clasate în actua-
la ierarhie WTA fi gurează pe a-
ceastă listă: Simona Halep 
(România/N.2), Karolina Pliskova 
(Cehia/N.3), Sofi a Kenin 
(SUA/N.4), Elina Svitolina 
(Ucraina/N.5), Bianca Andreescu 
(Canada/N.6) – campioana en ti-
tre, Kiki Bertens (Olanda/N.7), 
Belinda Bencic (Elveţia/N.8), 
Serena Williams (SUA/N.9) și 
Naomi Osaka (Japonia/N.10).

Româncele au fost 
eliminate de la 
turneul de la Palermo
Patricia Ţig a fost învinsă de esto-
niana Anett Kontaveit cu 6-3, 6-3, 
marţi seara, în prima rundă a tur-
neului WTA de la Palermo (Italia), 
dotat premii totale în valoare de 
163.103 euro. Kontaveit (24 ani, 
22 WTA), a patra favorită, a obţi-
nut victoria după o oră și 34 de 
minute. Meciul a fost echilibrat în 
prima parte, dar Kontaveit a pre-
luat controlul la 3-2 pentru Ţig și 
a reușit o serie de patru ghemuri, 
câștigând primul set cu 6-3. Ţig 
(26 ani, 85 WTA) a început bine 
setul al doilea și a ratat trei mingi 
de 4-0, dar erorile la serviciu (9 
duble greșeli în total) au readus-o 
în joc pe baltică, Anett Kontaveit 
reușind șase ghemuri consecuti-
ve. Patricia Ţig se alătură pe lista 
sportivelor din România care au 
fost eliminate la turneul de la 
Palermo. Irina Begu a fost învinsă 
de Laura Siegemund, Sorana 
Cîrstea a pierdut cu Sara Errani, în 
timp ce Laura Ioana Paar a pier-
dut în ultimul tur al califi cărilor în 
faţa Ludmilei Samsonova.

Rapid nu mai poate 
folosi sigla clubului
FC Rapid, formaţia care activează 
în Liga 2, nu va mai avea dreptul 
de folosinţă al siglei, conform u-
nei decizii a Tribunalului 
București. Tribunalul a decis că si-
gla folosită de echipa Rapid a fost 
înregistrată cu rea credinţă, iar 
din acest moment a anulat drep-
tul de folosinţă. Decizia nu este 
una defi nitivă, dar este executo-
rie. În același timp, FC Rapid a 
fost obligată să acopere și cheltu-
ielile de judecată, în valoare de 
peste 17.000 de lei. AFC Rapid es-
te cea care poate folosi sigla. Este 
vorba de echipa care evoluează în 
acest moment în Liga 4 din 
București. Gruparea a fost reacti-
vată în 2016 de Horia Manoliu. 
Conform deciziei Tribunalului, AFC 
Rapid poate pune în vânzare ma-
teriale promoţionale cu sigla.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Clubul Sportiv Atletic Cluj 

organizează, în parteneriat 

cu Administraţia Parcului 

Natural Apuseni R.A. 

(APNA), Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Cluj, 

Federaţia Română 

de Atletism, Primăria Beliş 

şi Fundaţia Pentru 

Colaborare Internaţională, 

competiţia START SMIDA 

(Smida Trail, Adventure 

Run in Transylvania).

START SMIDA (Smida Trail, 

Adventure Run in Transylva-

nia) este o competiţie de aler-

gare montană care se desfăşoa-

ră în Parcul Natural Apuseni, 

Transilvania. Întrecerea va avea 

loc în perioada 15-16 august 

2020 la Cătun Smida (Parcul 

Natural Apuseni), comuna Be-

liş, judeţul Cluj. Competiţia afl a-

tă la a treia ediţie crează o sim-

bioză între iubitorii de natură, 

sport, cultură şi distracţie.

START SMIDA este o opor-

tunitate excelentă pentru con-

curenţi, familiile şi prietenii 

lor pentru a petrece împre-

ună o zi de vară sau chiar o 

mini vacantă la munte, de a 

se relaxa, de a profi ta din 

plin de aerul oxigenat din 

Parcul Natural Apuseni şi de 

a face mişcare.

Cursele sunt împărţite în 

trei categorii; Smida Trail Run 

(26 km), Adventure Run (11 

km), Kids Run (urmează să 

fi e stabilit). Întrecerile sunt 

deschise tuturor doritorilor, 

respectând criteriile şi condi-

ţiile impuse de organizator. 

Toate categoriile de vârstă vor 

avea acelaşi start.

Clasamentul pentru Smida 

Trail Run şi Adventure Run se 

stabileşte pe categoriile Open, 

feminin şi masculin. Se premi-

ază primii 5 clasaţi Open la 

Smida Trail Run (26km) şi pri-

mii 3 clasaţi Open la Adven-

ture Run (11km). Se premiază 

primii 3 clasaţi la categorie de 

vârstă la Smida Trail Run.

Cei care doresc să se în-

scrie pot consulta platforma 

online http://atleticcluj.ro/

events/start/.

Start la înscrieri pentru Smida Trail, 
Adventure Run in Transylvania

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Transferul lui Gabi Tamaș la 

Universitatea Cluj este cea 

mai importantă mutare din 

Liga a 2-a, iar „artifi ciile” au 

apărut încă de la primul 

interviu acordat în tricoul 

„studenților” de experimen-

tatul fundaș. Tamaș a sem-

nat un contract pe un sezon 

cu Universitatea Cluj.

Gabi Tamaș, săgeți 
în direcția lui CFR Cluj

Fundașul celor de la „U” a 

fost întrebat dacă simte presi-

une după ce rivala CFR Cluj a 

câștigat al 3-lea titlu de campi-

oană consecutiv în Liga 1: „Da, 

nu mai pot de frică. Stai să mă 

dezbrac”, a fost răspunsul.

Noul lider din apărarea 

lui „U” Cluj le-a răspuns şi 

celor care îl consideră un ju-

cător expirat: „Atât de expi-

rat sunt încât m-au căutat de 

la echipa naţională. Dacă nu 

jucam trei ani, poate eram 

expirat, dar în ultimul sezon 

am jucat la Astra care este 

pe locul trei în Liga 1”, a 

spus Tamaş.

Veteranul a fost atras 
de fanii lui „U” Cluj

Fotbalistul a recunoscut că 

unul dintre motivele pentru ca-

re a semnat cu Universitatea 

Cluj este legat de prezenţa unui 

număr mare de suporteri.

„Fanii contează foarte mult 

pentru acest club. Din păca-

te nu îi putem avea alături 

de noi în perioada asta, însă 

sper să se remedieze proble-

ma şi să poată veni la stadi-

on. Aici este un proiect care 

arată bine, pe termen lung şi 

cred că dacă se mai fac tran-

sferuri putem ataca direct 

promovarea”, a conchis fos-

tul component al naţionalei.

Tamaş se aşteaptă să facă di-

ferenţa în sezonul viitor după 

ce a fost unul dintre cei mai 

buni fundaşi din prima ligă în 

sezonul precedent: „Am fost cel 

mai bun sau unul dintre cei mai 

buni fundaşi din Liga 1, ce să 

mai zic de Liga a 2-a. Am venit 

aici să ajut la promovare şi da-

că pot mai joc şi un sezon în 

Liga 1”, a mai declarat Tamaş.

Falub îşi asumă trecutul, 
dar şi viitorul lui Tamaş

Antrenorul lui „U” Cluj l-a 

inclus pe Tamaş pe o listă se-

lectă a celor mai importanţi 

fundaşi din fotbalul românesc.

„Am început o construc-

ţie în iarnă pe care o conti-

nuăm acum. Din punctul meu 

de vedere, Gabi Tamaş este 

alături de Cristi Chivu şi Ma-

rius Constantin pe lista celor 

mai buni fundaşi din ultimii 

20 de ani din România. Am 

început o construcţie cu ju-

cători tineri, dar avem nevo-

ie şi de anumite modele pen-

tru ei. L-am pierdut pe Mu-

reşan şi atunci am decis să îl 

aducem pe Tamaş pentru că 

şi el este un jucător de la ca-

re au multe de învăţat toti ju-

niorii”, a explicat Falub adu-

cerea veteranului.

Adrian Falub nu s-a ferit să 

îşi asume posibilele escapade 

ale lui Gabriel Tamaş. Fostul 

internaţional este cunoscut pen-

tru problemele pe care le-a cre-

at în afara terenului de joc.

„Noi nu suntem orice club 

în ţara asta. Trebuie să înve-

ţe lumea să ne respecte lu-

mea. Ne-am pierdut în ulti-

ma vreme credibilitatea şi 

identitatea, dar totuşi suntem 

„U” Cluj. Ar trebui să ne res-

pecte mai mult şi jucătorii. 

Un merit mare l-a avut şi Da-

niel Stanciu pentru aducerea 

lui aici. Eu cred în Gabi Ta-

maş ca şi fotbalist. Nu vreau 

să ascund ce a făcut el în tre-

cut pentru că ştie toată lu-

mea. Eu cred în el ca şi fot-

balist şi îmi asum derapaje-

le lui extrasportive. Sper că 

nu va avea probleme extras-

portive şi eu cred în omul Ta-

maş. Dacă vom avea rezulta-

te, cu siguranţă fanii îl vor 

aclama”, a declarat Falub.

Gabi Tamaș, prezentat oficial:
„Am venit la Cluj să promovez!”
Tamaș a fost prezentat de ”U” Cluj reușind să facă spectacol încă dinaintea debutului pe gazon

Gabi Tamaș a oferit primele declarații în tricoul Universității Cluj
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