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Drumuri şi Poduri 
intră în reorganizare?
Societatea de Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj ar putea apela la reorganizare pentru 
a evita falimentul.  Pagina 3
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Florile au „invadat” 
strada Potaissa
A început Piaţa de fl ori altfel, clujenii sunt 
aşteptaţi să se bucure de culorile şi mi-
reasma străzii Potaissa.  Pagina 7
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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ACTUALITATE

12 contacți ai prefectului de Cluj, infectat 
cu COVID-19, trimiși în autoizolare

ACTUALITATE

Câinii din armată, antrenați să detecteze 
persoanele infectate cu coronavirus

Direcția de Sănătate Publi-
că (DSP) Cluj a recomandat 
autoizolarea la domiciliu pen-
tru 12 contacți direcți ai pre-
fectului județului Cluj, Mircea 
Abrudean, internat duminică 
la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase, după ce a fost con-
fi rmat pozitiv cu COVID-19, 
alături de soție și de copilul 
lor de doar 9 luni. 

„În urma anchetei epidemi-
ologice realizate de DSP Cluj, 
s-a stabilit un număr de 12 
contacți direcți apropiați, că-
rora li s-a recomandat autoi-
zolarea la domiciliu. Clădirea 
Instituției Prefectului a fost 
dezinfectată în această 
dimineață (luni – n.r.). Activi-
tatea curentă nu este afecta-
tă”, a transmis prefectul Mir-
cea Abrudean.

Cu o săptămână înainte să 
fie confirmat cu COVID-19, 
prefectul a participat la o sluj-

bă în Dej, unde, aşa cum se 
poate vedea din fotografiile 
de la eveniment, nu a respec-
tat distanţarea fizică de 2 me-
tri recomandată de autorităţi. 
Este vorba despre slujba ofi-
ciată de Mitropolitul Clujului, 
Părintele Andrei, care „a bi-
necuvântat lucrările de reno-
vare şi înfrumuseţare efectu-
ate la Biserica „Sfinţii Apos-
toli Petru şi Pavel” din carti-
erul Viile Dejului, municipiul 
Dej, scrie Adevărul.

În mai multe fotografi i de 
la slujba respectivă, Abrudean 
poate fi  observat alături de li-
deri ai PNL, printre care Au-
relian Mureşan (preşedintele 
PNL Dej), David Prunean (pri-
marul comunei Vad) şi Marius 
Mânzat (vicepreşedintele Con-
siliul Judeţean Cluj). Marius 
Mânzat, susține că se simte bi-
ne şi că încă nu şi-a făcut tes-
tul pentru COVID-19.

Câinii din armata germană vor 
benefi cia de un antrenament spe-
cial pentru a putea să detecteze – 
cu ajutorul mirosului – persoane-
le infectate cu noul coronavirus, 
în contextul în care numărul con-
tagierilor a ajuns, luni, la 196.554 
de cazuri, informează DPA.

Reprezentanţii armatei germa-
ne colaborează cu Universitatea 
de Medicină Veterinară din Hano-
vra şi speră să antreneze 10 câini 
– din rasele Ciobănesc alsacian, 
Cocker spaniel şi Retriever – pen-
tru „a mirosi” virusul care a de-
clanşat pandemia de COVID-19.

Animalele selectate aparţin 
singurului centru de antrena-
ment pentru câini din cadrul 
Bundeswehr, situat în districtul 
rural Vulkaneifel din vestul Ger-
maniei. Câinii sunt folosiţi de 
oameni pentru a căuta explozi-
bili şi droguri, dar s-au dovedit 
aliaţi utili şi în combaterea bo-
lilor. Ei pot fi  antrenaţi pentru 

a detecta diverse forme de can-
cer şi niveluri scăzute ale glice-
miei la persoanele diabetice.

„Cu o rată de succes care es-
te în prezent de aproximativ 
80%, cercetătorii se afl ă pe ca-
lea cea bună pentru a continua 
un proiect de succes”, au trans-
mis reprezentanţii şcolii de dre-
saj, adăugând că primele rezul-
tate fi abile ale acestui studiu vor 
deveni disponibile în săptămâ-
nile următoare.

În pofi da apariţiei unor focare 
izolate, Germania a reuşit în ma-
re parte să ţină epidemia de coro-
navirus sub control. Bilanţul zil-
nic al infectărilor anunţat, luni, în 
Germania a fost de 219 cazuri, po-
trivit Institutului Robert Koch pen-
tru controlul bolilor. Din numărul 
total al persoanelor testate pozi-
tiv cu noul coronavirus (196.554), 
aproximativ 182.200 s-au vinde-
cat, iar 9.016 au murit, au anun-
ţat autorităţile germane.

Situația epidemiei 
de coronavirus

29.223 de persoane infectate 
la nivel național

771.482 de teste prelucrate

227 pacienți la Terapie Intensivă

693 cazuri confi rmate la Cluj

20.213 vindecați

1.768 decese
*până la închiderea ediției

AA

„În Cluj se respectă distanțarea cel mai puțin din toată țara!”
Un patron de local din Cluj-Napoca și-a vărsat năduful cu privire la clienții pretențioși. Pagina 6

Park&ride la autogară?
Un ansamblu rezidențial ar putea crea sute de locuri de parcare
Proiectul imobiliar plănuit în zona autogării Beta ar putea oferi un park&ride, dacă s-ar dubla 
numărul de locuri de parcare propus și s-ar facilita transportul public în comun. Pagina 3

PĂDUREA HOIA-BACIU, „BÂNTUITĂ” DE GUNOAIE! Gunoaiele răsar mai des ca ciupercile.
Televizoare, doze de bere, sticle de plastic și saci cu moloz, aruncate în natură. 
Fenomenul nu este unul izolat și nici apărut peste noapte. De ani buni, clujenii reclamă 
la poliție prezența gunoaielor în pădurile de lângă oraș, însă măsurile întârzie să apară.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Droguri, arme și zeci de mii 
de euro confiscate de polițiști
Polițiștii de combatere a criminalității organi-
zate, împreună cu procurorii DIICOT din Cluj-
Napoca, au desfășurat percheziții la domici-
liile mai multor persoane bănuite de trafi c 
de droguri. Oamenii legii au efectuat, luni, 
11 percheziții în municipiile Cluj-Napoca, 
Turda și în comuna Florești la domiciliile 
mai multor persoane bănuite de trafi c cu 
substanţe cu efecte psihoactive. Din cerce-
tări a reieșit că, mai multe persoane ar fi  
procurat, comercilizat și deţinut pentru con-
sum propriu substanţe psihoactive coman-
date din mediul online și primite din 
Olanda prin intermediul unor fi rme de 
transport. În urma perchezițiilor, au fost 
ridicați 68.700 de lei, 9.800 de euro, 110 
grame de cannabis, 240 de grame de sub-
stanţe cu efect psihoactiv, 5 laptopuri, 26 de 
telefoane mobile, un grinder, 5 cântare elec-
tronice, un hard-disk, o puscă airsoft, un pis-
tol airsoft și un pistol cu glonţ cu 5 cartușe. 
De asemenea, în urma acțiunii au fost puse 

în executare 10 mandate de aducere. 
Polițiștii continuă cercetările pentru docu-
mentarea întregii activități infracționale.

Mort de beat, s-a răsturnat 
cu mașina într-un șanț
În data de 5 iulie, în jurul orei 22:00, un 
conducător auto de 19 ani, din comuna 
Aiton, în timp ce se deplasa pe DJ 107M, a 
intrat în derapaj și s-a răsturnat în afara 
părţii carosabile. Din primele cercetări a re-
zultat faptul că șoferul nu ar fi  adaptat vite-
za la condiţiile de drum, a pierdut controlul 
asupra direcţiei de mers și astfel a intrat în 
derapaj, răsturnându-se în afara părţii caro-
sabile. În urma accidentului a rezultat răni-
rea acestuia și a unui tânăr de 18 ani, din 
comuna Aiton, potrivit Inspectoratului de 
Poliție Județean (IPJ) Cluj. Conducătorul au-
to a fost testat cu aparatul etilotest, rezul-
tând o concentraţie de peste 0,20 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. În cauză se efectu-
ează cercetări sub aspectul săvârșirii infrac-
ţiunii de vătămare corporală din culpă.

Începe reabilitarea, 
din bani europeni, 
a Școlii Speciale
Consiliul Județean Cluj a semnat contractul 
pentru executarea lucrărilor de construcții la 
obiectivul „Reabilitare structurală și reamena-
jare arhitecturală pentru clădirea de ateliere” la 
Școala Gimnazială Specială pentru Defi cienți 
de Auz „Kozmutza Flóra”, instituție de 
învățământ special afl ată în subordinea forului 
administrativ județean. Lucrările vor începe în 
perioada imediat următoare și vor fi  executate 
de către societatea Construct Mapcom SRL. 
Scopul general al proiectului, fi nanțat prin 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-
2020, îl reprezintă creșterea gradului de parti-
cipare în învățământul preșcolar, primar și 
gimnazial la nivelul unității școlare speciale din 
Cluj-Napoca. De asemenea, proiectul vizează și 
îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a 
activităților educaționale și asigurarea unor 
facilități necesare desfășurării procesului in-
structiv-educativ. Valoarea lucrărilor este de 
3.320.702,24 lei (fără TVA).

Pe scurt

Curtea de Apel Cluj 

a respins cererea fi rmei 

bucureștene Metroul SA 

privind licitația de elabo-

rare a documentațiilor 

pentru metroul și trenul 

metropolitan din Cluj.

Metroul SA a solicitat revi-

zuirea unei decizii civile a 

Curții de Apel Cluj, care infi r-

ma o decizie anterioară a Con-

siliului Național de Soluționare 

a Contestațiilor (CNSC). Con-

siliul obligase prin decizie Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca să reevalueze oferta de-

pusă de Metroul SA.

După prima pronunțare de-

favorabilă a Curții de Apel, 

Metroul SA a solicitat strămu-

tarea procesului de la Cluj. 

Ulterior, Înalta Curtea de 

Casație și Justiție (ÎCCJ) a res-

pinse cererea depusă de Me-

troul SA, acțiunea urmând să 

se judece tot la Cluj-Napoca.

Metroul SA a epuizat 
toate căile de atac

Luni, 22 iunie, judecata de 

la Curtea de Apel Cluj s-a sol-

dat cu un nou eșec pentru Me-

troul SA, cel mai mare consul-

tant în proiectarea rețelelor 

subterane de transport. Nicio 

cale națională de atac a deci-

ziei Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca nu mai este po-

sibilă, notează clubferoviar.ro.

„Respinge cererea de revi-

zuire formulată de revizuen-

ta «M» SA împotriva Deciziei 

civile nr. 270 din 3 martie 

2020, pronunţată de Curtea 

de apel Cluj în dosarul nr. 

949/33/2019, pe care o men-

ţine în întregime. Obligă revi-

zuenta să plătească intimatei 

«M E» SRL suma de 23.643 de 

lei, cu titlu de cheltuieli de ju-

decată. Defi nitivă şi executo-

rie. Pronunţată prin punerea 

minutei la dispoziţia părţilor 

prin intermediul grefei azi, 22 

iunie 2020”, a decis instanța.

Care erau nemulțumirile 
fi rmei Metroul SA?

Metroul SA s-a adresat 

instanței de judecată pentru 

confi rmarea deciziei Consi-

liului Național pentru 

Soluționarea Contestațiilor 

(CNSC), care îi dădea drep-

tate și care infi rma decizia 

Primăriei Cluj-Napoca de a 

atribui contractul către Me-

trans și asociații săi. Ulteri-

or, Curtea de Apel Cluj a anu-

lat decizia CNSC. Scopul com-

paniei Metroul SA și a 

asociațiilor săi era, se pare, 

obținerea unei nulități abso-

lute a contractului semnat de 

Primărie cu Metrans.

Oferta Metroul SA – Pade-

co Japonia a fost plasată pe 

al doilea loc, în urma unei de-

punctări a doi experți propuși 

de Metroul SA. Asocierea a 

oferit ca preț 29,38 milioane 

de lei, mai mic decât cel de-

clarat câștigător, iar Metroul 

SA a acuzat şi depunctarea 

artifi cială a ofertei lor. Metro-

ul a susținut că Primăria avea 

obligaţia să elimine din lici-

taţie asocierea declarată câş-

tigătoare, întrucât din ea face 

parte chiar fi rma care a ofe-

rit consultanţă pentru elabo-

rarea documentaţiei.

Asocierea Metrans – SWS 
– Systra va face studiile

Studiul de prefezabilitate 

va fi  livrat de asocierea SWS 

Engineering Spa (Italia) – 

Systra (Franța) – Metrans En-

gineering SRL (România) în 

termen de cinci luni de la sem-

narea contractului, Planul Ur-

banistic Zonal (PUZ) în ter-

men de 16 luni, iar studiul de 

fezabilitate peste 26 de luni. 

Pentru trenul metropolitan, 

au fost stabilite următoarele 

termene: la fi nele lunii a 12-

a pentru PUZ şi la fi nele lu-

nii a 14-a pentru studiul de 

fezabilitate fi nal (inclusiv acor-

dul de mediu, documentaţia 

pentru exproprierea terenuri-

lor şi alte reglementări).

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a ri-

dicat problema regimului a-

cestui proiect de infrastruc-

tură, declarând că dorește ca 

metroul să fi e similar cu cel 

din București. Referirea a 

fost făcută, cel mai proba-

bil, la posibilitatea fi nanțării 

metroului clujean din fon-

duri nerambursabile ale U-

niunii Europene.

„Descentralizarea (...) 

reprezintă un pas impor-

tant, o condiție, dar nu și 

o garanție a succesului. (...) 

Am discutat atât cu dom-

nul prim-ministru (Ludovic 

Orban – n.r.), cât și cu mi-

nistrul Transporturilor (Lu-

cian Bode – n.r.) și cu mi-

nistrul Fondurilor Europe-

ne (Marcel Boloș – n.r.), 

pentru ca și metroul de la 

Cluj să fie inclus în progra-

mele de metrou, nu numai 

Bucureștiul, și am obținut 

din această persepectivă 

aprobarea acestor actori 

instituționali extrem de 

importanți, pentru ca în 

exercițiul financiar următor 

și Clujul să fie prins inclu-

siv cu acest element de in-

frastructură”, a spus Boc.

Bucureștiul a pierdut 
ultimul „metrou” spre Cluj!
Studiile de prefezabilitate și fezabilitate pentru metrou 
și tren metropolitan sunt în linie dreaptă

Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – Systra (Franța) – Metrans Engineering SRL (România) 
va realiza documentațiile necesare pentru metrou și tren metropolitan
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Societatea de Drumuri și 

Poduri Județene (DPJ) Cluj 

SA va intra în reorganizare 

pentru a evita falimentul.

DPJ Cluj SA, aflată în sub-

ordinea Consiliului Județean 

(CJ) Cluj, se află tot mai 

aproape de faliment de câțiva 

ani, din această pricină, în 

luna iulie a anului trecut, 

și-au cerut insolvența. 

Președintele forului admi-

nistrative județean, Alin 

Tișe, a declarat că se va re-

aliza o reorganizare a 

societății pentru ca aceasta 

să nu intre în faliment.

„Este efectul unei mari 

greșeli făcute în perioada 

2012-2016, atunci când CJ a 

decis ca această regie pe 

atunci să fi e transformată într-

o societate comercială. Fiind 

societate comercială, CJ nu 

mai poate să aloce în mod 

direct nicio lucrare publică. 

Este una din cauzele care au 

dus la situația de acum, so-

cietatea este în lipsă de lu-

crări și a ajuns să nu mai poa-

tă să facă față și să nu mai 

poată da salarii oamenilor”, 

a precizat Alin Tișe.

CJ Cluj vrea să găsească 
„formula de reorganizare”

„Va fi  o procedură de reor-

ganizare. Nu putem să îi pre-

luăm la noi, la CJ, pentru că 

în momentul de față numărul 

de angajați ai Consiliului es-

te aproape de limita maxima-

lă. Putem susține reorganiza-

rea lor ca să le permită să 

funcționeze mai departe. Nu 

sunt adeptul falimentului aces-

tei societăți, ci să găsim for-

mula de reorganizare”, a com-

pletat președintele Consiliu-

lui Județean Cluj.

Săptămâna trecută, 

angajații SC Drumuri și Po-

duri Județene Cluj, afl ată în 

subordinea Consiliului 

Județean, s-au adunat în cur-

tea instituției pentru care lu-

crează ca să protesteze. Aceștia 

acuză executivul Consiliului 

Județean de faptul nu și-au 

mai primit salariale de aproa-

pe două luni, acuzând că CJ 

Cluj nu au plătit facturile.

Societatea Drumuri și Poduri 
Județene va fi reorganizată 
să nu intre în faliment

VALENTIN JUCAN | 
purtător de cuvânt 
CJ Cluj

 „Ce doresc dânșii 
să facă, performanță 
sau să stea cu mâna 
întinsă la Consiliul 
Județean? Este vorba 
despre o societate 
comercială! 
Bineînțeles, ne pare 
rău că acești oameni 
nu și-au primit banii, 
dar nu putem să 
sprijinim societatea 
într-un mod ilegal, 
nu putem să le dăm 
bani, cu atât mai mult 
cu cât ei sunt 
și în insolvență“

Rocsana Contraș, șef birou 

grad II la Salvaspeo Cluj, 

s-a fi lmat în timp ce bea 

un pahar de apă direct din 

lacul Tarnița, în încercarea 

de a demonstra că apa nu 

este poluată, așa cum susțin 

activiștii de mediu clujeni.

Video-ul a fost postat de 

Rocsana Contraș (foto), șef bi-

rou grad II la Salvaspeo Cluj, 

pe pagina sa de Facebook, cu 

mesajele „#amCurajSăBeauA-

păDin Tarnița” și „#apăDeLân-

găMotorulBărcii”.

Clipul vine ca reacție la pro-

vocarea lansată de senatorul USR 

de Cluj Mihai Goțiu ministrului 

Transporturilor, Lucian Bode, pe 

care îl acuză că tergiversează 

scoaterea din circuitul navigabil 

a lacurilor Tarnița și Beliș. „Dom-

nule ministru Lucian Bode, aveți 

curajul să beți un pahar de apă 

direct din Tarnița?”, este invitația 

pe care senatorul Mihai Goțiu i-

a făcut-o lui Lucian Bode.

Solicitarea a fost lansată de 

Mihai Goțiu ca urmare a răspun-

sului ofi cial la interpelarea pri-

vitoare la interzicerea 

ambarcațiunilor cu motor pe la-

curile Tarnița și Beliș Fântânele. 

În răspuns, reprezentanții Minis-

terului Transporturilor, Infrastruc-

turii și Comunicațiilor au infor-

mat că proiectul Hotărârii de Gu-

vern va reintra în procedură de 

avizare „în cel mai scurt timp”.

Mii de clujeni 
au cerut anul trecut 
demiterea lui Contraș

Peste 7.200 de persoane au 

semnat o petiție adresată Con-

siliului Județean Cluj, Hidroe-

lectrica, CN Apele Române – 

ABA Someș Tisa, respectiv Că-

pităniei Dej, prin care solicită 

stoparea ilegalităților din lacul 

Tarnița și împrejurimile sale, 

motivând că lacul oferă cluje-

nilor apa potabilă pe care o 

beau. De asemenea, aceștia au 

solicitat „demiterea PNL-istei 

Rocsana Contraș”, șef birou 

grad II la Salvaspeo Cluj și a 

ariilor protejate montane admi-

nistrate de CJ Cluj.

În septembrie 2019, parlamen-

tarii clujeni din toate partidele și-

au asumat un demers ofi cial pen-

tru a rezolva problema, în urma 

căruia fostul Guvern PSD a pro-

mis că va scoate cele două lacuri 

din circuitul lacurilor navigabile. 

Demersul stagnează de peste ze-

ce luni, iar eliminarea poluării 

din cele două lacuri a rămas la 

stadiu de promisiune.

Un șef de birou al Salvaspeo Cluj bea apă direct 
din lacul Tarnița, ca să demonstreze că nu este poluată

MIHAI GOȚIU | senator USR de Cluj
 „Eu o să cer și hârtiile schimbate între ministere vreme 
de șapte luni (din decembrie 2019) să încerc să înțeleg 
ce-i așa complicat în elaborarea unei Hotărâri de 
Guvern, de maxim trei fraze (incluzându-le pe cele de 
introducere și încheiere), în care se specifi că, negru pe 
alb, că «se elimină lacurile Tarnița și Beliș Fântânele de 
pe lista celor navigabile pentru ambarcațiuni 
motorizate» (mai exact, din anexa HG 655/2008). Asta 
e tot ce trebuie să scrie! Restul e «bla-bla» și «telefoane 
directe» ori iresponsabilitate.“

Lucrările de asfaltare pe 

drumul județean 107M 

Săvădisla – Lita – Liteni – 

Săcel – Băișoara au fost 

fi nalizate pe sectoare.

Lucrările de asfaltare deru-

late pe tronsonul Săvădisla – Li-

ta – Liteni – Săcel – Băișoara al 

drumului județean 107M au fost 

fi nalizate. Acestea au vizat șase 

sectoare, cu o lungime însuma-

tă de aproximativ 9 km, potri-

vit Consiliului Județean Cluj.

În ceea ce privește lucrări-

le de întreținere, în totalitatea 

lor, acestea vizează un tron-

son în lungime de 12 kilome-

tri, de la km 11+000 la km 

23+000, în condițiile în care, 

pe același drum județean, pe 

tronsonul Băișoara – Iara – Bu-

ru (DN 75) – limită cu județul 

Alba, în lungime de 17,7 kilo-

metri, au fost deja fi nalizate 

lucrările de asfaltare și alte ti-

puri de lucrări de întreținere.

Urmează marcajele 
și semnalizarea rutieră

În prealabil, au fost exe-

cutate lucrări constând în fre-

zarea asfaltului în zonele de-

teriorate, tratarea burdușirilor, 

înlocuirea fundației de piatră 

spartă în zonele afectate, 

așternerea de strat de piatră 

spartă cu cilindrare, reface-

rea terasamentelor deteriora-

te și alte lucrări pregătitoare 

în vederea așternerii covoru-

lui asfaltic.

„Pentru completa fi nali-

zare a lucrărilor, urmează a 

mai fi  executate lucrări de 

realizare și completare a 

acostamentelor, realizarea 

de șanțuri, curățarea 

șanțurilor și a rigolelor exis-

tente, precum și lucrări de 

marcaje și semnalizare ruti-

eră”, se arată într-un comu-

nicat remis de forul admi-

nistrativ județean.

Asfalt proaspăt pe DJ 107M

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

O propunere interesantă s-a 

conturat în ședința Comisiei 

de urbanism care a avut loc, 

luni, la Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca. Un proiect 

imobiliar afl at în dezbatere 

ar putea oferi clujenilor sute 

de locuri de parcare în apro-

pierea autogării, funcționând 

ca un park&ride.

Propunerea inițială din pla-

nul de urbanism zonal, pre-

zentată de arhitectul Andrei 

Varga din partea proiectantu-

lui SC Conproex Construct 

SRL, viza restructurarea zo-

nelor cu caracter industrial și 

subzona verde a unui teren 

situat pe strada Septimiu 

Mureșan, numerele 2-7.

Pe teren, proiectantul pro-

pune construirea a două cor-

puri cu caracter rezidențial, cu 

regim de înălțime P+10+R, 

respectiv P+12+R și a unui 

parter comun cu spații 

multifuncționale. În schimb, 

benefi ciarul oferă 17 locuri de 

parcare la sol, cu 3 locuri de-

dicate mașinilor electrice și ame-

najarea unei stații ClujBike.

Proiectul, penalizat 
de arhitectul-șef 
al municipiului

Arhitectul-șef al municipiu-

lui Cluj-Napoca, Răzvan Popa, 

a arătat că nu este de acord cu 

varianta propusă de proiectant, 

subliniind că cele două corpuri 

ar trebui să aibă înălțimea ega-

lă și totodată, corpul de la mij-

loc, cu regim de înălțime P+E 

ar trebui să dispară și spațiul 

să se transforme în zonă ver-

de cu acces public nelimitat.

Primarul Emil Boc a apre-

ciat, la rândul său, că pro-

punerea nu satisface 

exigențele municipalității cu 

privire la ceea ce un proiect 

de asemenea anvergură ar 

trebui să ofere locuitorilor 

din zonă și orașului. Profe-

sorul Adrian Iancu a subli-

niat acest aspect, arătând că, 

în condițiile în care spațiul 

verde va fi  destinat strict lo-

cuitorilor blocului, orașul nu 

câștigă nimic.

Park&ride lângă 
Autogara Beta?

Arhitectul-șef al județului 

Cluj, Claudiu Salanță, a venit 

cu propunerea dublării numă-

rului de locuri de parcare (în 

propunerea proiectantului sunt 

prevăzute 435 de parcaje, ma-

joritatea la subsol) și preda-

rea celor peste 400 de locuri 

suplimentare în proprietatea 

municipiului, în vederea cre-

ării la autogară a unei facilități 

de tip park&ride, odată cu fa-

cilitarea transportului public 

spre oraș din acest punct.

„Zona are valențe de mo-

dalitate și ar putea acționa 

ca un loc park&ride, dacă s-

ar dubla numărul de locuri 

de parcare și s-ar facilita trans-

portul public în comun. Un 

etaj al clădirii ar putea să de-

vină un fel de parcare publi-

că. Ar putea fi  asigurate 

funcțiuni pentru transport pu-

blic în comun, pentru cei ca-

re vin în oraș”, a spus Salanță.

Primarul Emil Boc a decla-

rat că susține această propu-

nere. Proiectul urmează să re-

vină într-o ședință viitoare a 

Comisiei de urbanism.

Park&ride lângă autogară?
Un viitor ansamblu rezidențial ar putea pune la dispoziția 
clujenilor sute de locuri de parcare

Proiectul imobiliar afl at în dezbatere ar putea oferi clujenilor sute de locuri de parcare în apropierea autogării
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Un studiu la scară largă 

făcut în Spania arată că 

doar 5% din populaţia 

ţării a dezvoltat anticorpi 

la noul coronavirus, întă-

rind astfel ipoteza că o 

aşa-zisă imunitate colecti-

vă pentru COVID-19 nu 

poate fi  obţinută, relatea-

ză CNN, citând revista 

medicală Lancet, în care 

a fost publicat studiul.

Rezultatele arată că 95% 

din populaţia Spaniei rămâne 

vulnerabilă la virus. Imunita-

tea colectivă este realizată 

atunci când o parte sufi cient 

de mare a populaţiei a fost in-

fectată cu un virus sau o bac-

terie – sau a fost vaccinată îm-

potriva acestora – pentru a sto-

pa circulaţia lor, scrie Digi 24.

Studiul, cel mai mare 
până în prezent

Centrul European pentru Con-

trolul Bolilor a precizat că studiul 

din Spania, făcut pe un eşantion 

reprezentativ la nivel naţional de 

peste 61.000 de participanţi, pa-

re a fi  cel mai mare de până acum, 

în condiţiile în care au fost făcu-

te mai mult de 10 studii serologi-

ce asupra coronavirusului în mai 

multe ţări europene.

De exemplu, au fost făcute stu-

dii similare în China şi în Statele 

Unite ale Americii şi „constata-

rea-cheie” a acestora este că „cea 

mai mare parte a populaţiei pare 

să fi  rămas neexpusă” la COVID-19, 

„chiar şi în zonele cu circulaţie a 

virusului răspândită”, se arată în 

revista medicală Lancet.

„Având în vedere aceste des-

coperiri, orice abordare propu-

să pentru realizarea imunităţii 

colective prin infectare natura-

lă nu este doar extrem de lipsi-

tă de etică, ci şi de neconceput”, 

spun autorii comentariului pu-

blicat de Lancet, Isabella Ecker-

le, şefa Centrului pentru Boli Vi-

rale Emergente din Geneva şi 

Benjamin Meyer, virolog la U-

niversitatea din Geneva.

În plus, medicii nu sunt si-

guri dacă dobândirea de an-

ticorpi împotriva coronaviru-

sului înseamnă că cineva nu 

poate fi  infectat din nou. Nu 

se ştie nici cât timp sau cât 

de bine protejează anticorpii, 

dacă sunt dobândiţi. Studiul 

făcut în Spania a început în 

aprilie, când ţara era încă într-o 

carantină strictă, şi a fost re-

alizat de agenţii guvernamen-

tale şi epidemiologice.

Seroprevalenţa de minim 
60%, greu de atins

Marina Pollan, directoarea 

Centrului Naţional pentru Epi-

demiologie din Spania, care a 

condus studiul, spune că, potri-

vit calculelor făcute de unii ex-

perţi, o seroprevalenţă de apro-

ximativ 60% ar putea însemna 

imunitate colectivă. „Dar, sun-

tem foarte departe de a atinge 

acest număr”, a spus ea.

Revista medicală Lancet a 

publicat rezultatele primei fa-

ze a studiului din Spania, efec-

tuat în perioada 27 aprilie – 11 

mai, care a arătat o prevalen-

ţă de anticorpi la nivel naţio-

nal de 5%. Dar în Madrid ra-

ta a fost de 10%, iar în Barce-

lona, alt oraş cu densitate ma-

re a populaţiei, a fost de 7%.

Rezultatele celei de-a doua 

faze a studiului din Spania au 

fost prezentate pe 4 iunie, ară-

tând o seroprevalenţă de 5,2% 

la nivel naţional, cu puţin mai 

mare decât în prima fază. Rezul-

tatele din cea de-a treia şi ultima 

etapă urmează vor fi  „în linie” 

cu cele două rezultate provizo-

rii, a spus Pollan, pentru CNN.

Coronavirusul nu poate fi învins
prin imunitatea colectivă, spun cercetătorii
Un studiu amplu făcut în Spania, una din cele mai grav afectate țări de coronavirus, 
arată că imunitatea colectivă nu poate fi atinsă

Un studiu la scară largă făcut în Spania arată că doar 5% din populaţia ţării a dezvoltat anticorpi la COVID-19

Cu 2.641 de cazuri noi în ultimele 7 zile, România a înregis-
trat o nouă creștere a numărului de infectări faţă de inter-
valul 22-29 iunie 2020 (2.291 cazuri noi). Este a cincea săp-
tămână, consecutiv, când numărul de cazuri noi crește de la 
o săptămâna la alta, după ce în anterioarele cinci săptă-
mâni consecutive s-au înregistrat scăderi ale numărului de 
cazuri noi de la o săptămâna la alta.

Până la data de 6 iulie 2020, în România erau confi rmate 
29.223 de cazuri de infecţie cu noul coronavirus 
(SARS-CoV-2), cu 250 mai multe decât în 5 iulie. Dintre per-
soanele confi rmate pozitiv, 21.413 au fost externate. Dintre 
persoanele externate, 20.213 erau pacienţi vindecaţi iar 
1.200 erau pacienţi asimptomatici, externaţi la 10 zile după 
depistare, conform informării Grupului de Comunicare 
Strategică (GCS) din 6 iulie 2020, ora 13:00.

5 săptămâni consecutive de creștere 
a numărului de cazuri în România
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Consumatorii care 

au nemulţumiri faţă 

de noile contracte de fur-

nizare de gaze naturale 

realizate în regim concu-

renţial se pot adresa 

Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia 

Consumatorilor (ANPC), 

în cazul în care plângeri-

le lor nu sunt soluţionate 

de furnizorul cu care 

au realizat contractul, 

recomandă ANPC.

Începând cu data de 1 iu-

lie 2020, preţurile de furni-

zare a gazelor naturale nu 

mai sunt reglementate de că-

tre Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE), realizân-

du-se, conform legii, libera-

lizarea acestei pieţe.

Ca atare, consumatorii ar 

fi  trebuit să îşi aleagă un fur-

nizor cu care să încheie un 

contract de furnizare a ga-

zelor naturale în regim con-

curenţial, până la 30 iunie 

2020, care ar fi  putut fi  cu 

furnizorul actual sau cu ori-

care alt furnizor de gaze na-

turale dintre cei ce deţin li-

cenţa ANRE.

„În cazul în care consu-

matorul are o nemulţumi-

re referitoare la contract 

sau la modul de derulare 

al acestuia, trebuie să se 

adreseze mai întâi furnizo-

rului, iar, dacă problema 

nu este soluţionată, se poa-

te adresa atât ANRE, pre-

cum şi ANPC”, potrivit unui 

comunicat remis de Auto-

ritatea ANPC.

Fără costuri 
suplimentare

ANPC aminteşte că, dacă 

consumatorii nu au semnat 

încă noul contract cu furni-

zorii de gaze naturale, acest 

lucru nu generează costuri 

suplimentare.

„În situaţia în care, până 

la sfârşitul lunii iunie 2020, 

un consumator nu a înche-

iat un contract de furnizare 

a gazelor naturale în regim 

concurenţial – fapt care nu 

generează costuri suplimen-

tare sau modifi cări de ordin 

tehnic – furnizarea gazelor 

naturale nu va fi  sistată, ci 

se va realiza în condiţiile 

contractuale ale furnizoru-

lui actual, la preţul din ofer-

ta comunicată odată cu fac-

tura fi scală curentă din pe-

rioada mai-iunie 2020, ur-

mând ca, până cel mai târ-

ziu pe 30 iunie 2021, consu-

matorul să îşi îndeplinească 

obligaţia de a încheia un con-

tract de furnizare a gazelor 

naturale în regim concuren-

ţial”, se precizează în comu-

nicat.

Lista furnizorilor de ga-

ze naturale, precum şi in-

formaţii privind ofertele-tip 

sunt puse la dispoziţia con-

sumatorului prin aplicaţia 

„Comparator oferte-tip de 

furnizare a gazelor natura-

le” disponibilă pe site-ul AN-

RE, pe paginile web ale aces-

tora putând fi găsite infor-

maţii atât despre oferte cât 

şi despre contractul de fur-

nizare utilizat.

Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Consuma-

torilor enumeră cele trei mo-

dalităţi de încheiere a unui 

contract de furnizare în re-

gim concurenţial.

„Contractul de furnizare 

poate fi încheiat, după cum 

urmează: direct, la sediul 

social sau în punctele de lu-

cru declarate ale furnizoru-

lui; contracte încheiate la 

distanţă, prin canalele elec-

tronice de comunicare; con-

tracte încheiate în afara spa-

ţiilor comerciale ale furni-

zorilor, de regulă, prin pre-

zentarea reprezentanţilor 

acestora la domiciliul con-

sumatorilor”, se menţionea-

ză în comunicatul ANPC.

Clienții pot renunţa 
la contract 
în două săptămâni

În cazul contractelor în-

cheiate la distanţă, precum 

şi a celor încheiate în afa-

ra spaţiilor comerciale, ope-

ratorii economici au obli-

gaţia ca – înainte ca oferta 

sau contractul să producă 

efecte obligatorii asupra 

consumatorului – să înde-

plineasca cerinţele de in-

formare, în mod clar şi in-

teligibil privind: identitatea 

furnizorului, adresa poşta-

lă, număr de telefon, adre-

sa de e-mail, principalele 

caracteristici ale serviciilor, 

preţul total al serviciilor cu 

toate taxele incluse, moda-

lităţi de plată, dreptul de re-

tragere, condiţiile, termene-

le şi procedurile de exerci-

tare a acestui drept, durata 

contractului, condiţii de în-

cetare, penalităţi, aşa cum 

sunt acestea prevăzute la art 

6 alin 1 şi 2 din OUG 34/2014 

privind contractele înche-

iate cu profesioniştii.

Instituţia subliniază că un 

consumator are posibilitatea 

de a a renunţa la contract în 

14 zile de la semnare.

„Totodată, furnizorii tre-

buie să facă dovada comu-

nicării unui exemplar din 

contractul încheiat cu con-

sumatorul, cu semnăturile 

părţilor contractante. În am-

bele cazuri, consumatorul a-

re posibilitatea de retragere 

din contract în termen de 14 

zile de la semnare şi, numai 

cu acordul scris al acestuia 

de renunţare la perioada de 

retragere, contractul poate 

produce efecte”, se precizea-

ză în comunicatul ANPC.

Clienții nemulțumiți de contractele de gaze
se pot plânge la Protecția Consumatorului
Dacă consumatorii nu au semnat un nou contract cu furnizorii de gaze naturale, 
nu vor suporta costuri suplimentare. Cum pot încheia clienții un nou contract de furnizare?

Dacă consumatorii nu au semnat încă noul contract cu furnizorii de gaze naturale, acest lucru nu generează costuri suplimentare

După o perioadă în care, 

de la începutul pande-

miei, a contribuit cu 

peste 2 milioane de euro 

pentru spitale din peste 

30 de localităţi, Banca 

Transilvania continuă 

să se implice în comuni-

tatea medicală.

De această dată, BT sus-

ţine planurile personale ale 

medicilor cu discounturi la 

împrumuturi noi sau refi-

nanţate de la alte bănci, dar 

şi cu alte beneficii, prin 

campania White Banking 

Days. Campania se adresea-

ză medicilor şi rezidenţilor, 

stomatologilor şi tehnicie-

nilor dentari.

Fie că este vorba de o lo-

cuinţă nouă, de amenajarea 

casei, cumpărături sau de 

planifi carea unei vacanţe, 

medicii persoane fi zice pot 

aplica la BT pentru produse-

le şi serviciile cuprinse în 

campanie în perioada 6 iu-

lie – 30 septembrie a.c.

Ce înseamnă 
pentru medici 
White Banking Days?

– Credit de nevoi personale 

cu asigurare de viaţă şi şomaj, 

cu dobânda variabilă: 6,91% 

(IRCC + 4,5%), zero comision 

de analiză, asigurare de viaţă şi 

şomaj; Credit de nevoi persona-

le cu asigurare de viaţă şi şo-

maj, cu dobândă fi xă de 8,5%, 

zero comision de analiză, asi-

gurare de viaţă şi şomaj; Credit 

de nevoi personale cu dobândă 

fi xă de 8,9% şi zero comision 

de analiză; Credit de nevoi per-

sonale cu dobândă variabilă: 

7,41% (IRCC + 5%) şi zero co-

mision de analiză;

– Credit imobiliar/ipotecar 

în lei, cu 5,06% (IRCC + 

2,65%) dobândă variabilă, ze-

ro comision de analiză şi fă-

ră taxă de evaluare; Credit 

imobiliar/ipotecar în euro, cu 

dobândă variabilă de 3,94% 

(Euribor 6M + 4,25%), zero 

comision de analiză şi zero 

taxă de evaluare;

– Card de cumpărături: 

STAR Gold, STAR Platinum, 

STAR Forte Medici + 150 

de puncte STAR (echivalen-

tul a 150 de lei), precum şi 

bonus de 10 puncte STAR la 

prima cumpărătură cu car-

dul la unul dintre partene-

rii programului STAR;

– Cardul de debit Master-

Card Gold, cu zero taxă de 

emitere şi zero comision de 

retragere de la bancomatele 

Băncii Transilvania;

– BT Pay pentru plăţi con-

tactless, transferuri de bani şi 

gestionarea cardurilor prin te-

lefon. Datorită aplicaţiei, cli-

enţii pot avea acces la cardul-

digital înainte de a intra în po-

sesia celui fi zic. Cardul digi-

tal poate fi  folosit la cumpă-

rături contactless şi online, 

transfer de bani, ridicare de 

numerar de la bancomat (con-

tactless, pe baza codului ge-

nerat din BT Pay), verifi care 

sold şi tranzacţii, aflarea 

IBAN-ului etc.

BT susţine peste 50.000 
de medici

Banca Transilvania susţine 

peste 50.000 de medici per-

soane fi zice şi juridice prin 

Divizia Pentru Medici.

De la începutul pandemi-

ei, din respect pentru clienţii 

medici, banca acordă priori-

tate apelurilor la Call Center 

BT (0264308028), venite din 

partea acestora. Tot în aceeaşi 

perioadă banca a lansat cam-

pania Jur să fi u om, prin ca-

re a solidarizat vocile româ-

nilor într-un mesaj de mulţu-

mire pentru efort şi dedicare, 

adresat medicilor.

Divizia Pentru Medici, sin-

gura divizie bancară din Româ-

nia dedicată în exclusivitate cli-

enţilor medici, este o iniţiativă 

susţinută de Colegiul Medici-

lor din România. Prin interme-

diul platformei www.divizia-

pentrumedici.ro, medicii au ac-

ces la informaţii despre produ-

sele BT, ghidul medicului între-

prinzător, detalii despre echi-

pamente medicale etc. De ase-

menea, banca are în ţară 7 agen-

ţii bancare dedicate colaboră-

rii băncii cu medicii şi o echi-

pă formată din peste 60 de per-

soane, inclusiv medici.

Banca Transilvania susţine medicii prin credite cu discount şi alte beneficii
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Un patron de local 

din Cluj-Napoca şi-a văr-

sat năduful cu privire 

la clienţii care vor să stea 

mai mulţi de patru 

persoane la o masă 

şi cu privire la localurile 

care acceptă acest lucru.

Patronul unui local din 

Cluj-Napoca şi-a exprimat 

nemulţumirea cu privire la 

clujenii care nu vor să res-

pecte legea. Managerul a 

explicat că oamenii doresc 

să facă rezervări pentru mai 

mult de patru persoane şi 

că la terasele din Cluj-Na-

poca nu se respectă distan-

ţarea socială.

„Am refuzat trei rezer-

vări pentru mai mult de 4 

persoane la o masă. Lumea 

sună, scrie că vrea mese 

de 6-8 persoane. Nu mai 

cunoaşte nimeni legea în 

Cluj? Se discută zilnic pe 

toate mediile despre limi-

tarea a 4 persoane la o ma-

să. Frustrant nu e că lumea 

e proastă şi îţi cere să în-

calci legea. Frustrant e că 

vor găsi loc în alta parte, 

restaurante/baruri care ac-

ceptă orice rezervare că 

deh, trebuie făcuţi bani. Ca 

de obicei, cu legea în mâ-

nă mori de foame în Româ-

nia şi probabil peste tot. 

În Cluj probabil se respec-

tă distanţarea cel mai pu-

ţin din toată ţara. Dintr-un 

exemplu de bune practici, 

am ajuns lideri în neres-

pectarea legilor. În centru 

nu sunt lăsaţi nici 10 cen-

timetri între scaune. Gru-

puri mari sunt acceptate 

peste tot. Mai aud de re-

zervări făcute la interior 

cu semnarea unei foi care 

atestă că faci o petrecere 

privată şi intre astfel sub 

incidenta legii cu grupuri-

le de 20 de persoane la in-

terior. Nu se încalcă, dar 

se ocoleşte. Nu am niciun 

scop în această postare, de-

cât să-mi eliberez niţel frus-

trarea şi să atenţionez un 

pic lumea din buna mea să 

nu se mai înfoaie cu Clu-

jul pentru că suntem la coa-

da vacii în materie de res-

pect şi unitate”, a scris Vlad 

Ivănescu, patron de local, 

pe Facebook.

Verifi cări la terasele 
din Cluj

Pentru a preveniri şi li-

mita cazurile de îmbolnă-

vire cu virusul Covid-19, în 

perioada 3-5 iulie, poliţişti, 

jandarmi, poliţişti locali, 

precum şi reprezentanţi ai 

Inspectoratului pentru Si-

tuaţii de Urgenţă, Direcţiei 

Sanitar Veterinare, Direcţi-

ei de Sănătate Publică, Au-

torităţii pentru Protecţia 

Consumatorului, din întreg 

judeţul, sub coordonarea 

prefectului judeţului Cluj, 

au verificat terasele din 

Cluj-Napoca, pentru a ve-

dea dacă sunt respectate 

prevederile legale impuse 

în contextul stării de aler-

tă. Astfel au fost verificate 

terasele şi barurile deschi-

se publicului.

Sâmbătă au fost 360 soci-

etăţi verifi cate şi au fost apli-

cate 80 de sancţiuni, iar du-

minică au fost verifi cate 180 

de societăţi şi au fost aplica-

te 101 sancţiuni.

Nu se respectă 
legea la Cluj?
Patron de local: „În Cluj probabil se respectă 
distanțarea cel mai puțin din toată țara”

Prin ordinul comun menţionat sunt stabilite o serie de mă-
suri destinate protecţiei clienţilor și anume:

– la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul 
clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) se va fa-
ce un triaj observaţional al clienţilor (accesul clienţilor 
cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis);

– se va asigura că normele de distanţare fizică sunt 
aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil in-
teracţiunea fizică cu și între clienţi; se stabilește un nu-
măr de maximum 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu 
condiţia respectării unei distanţe de 1,5 m între persoa-
ne, excepţie de la această regulă fac membrii aceleiași 
familii, care au același domiciliu;

– se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 m în-
tre ocupanţii scaunelor meselor alăturate;

– în funcţie de amplasarea meselor cu respectarea pre-
vederilor prezentei norme, se va stabili numărul ma-
xim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spaţiului 
special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de ali-
mentaţie publică (terase);

– ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, 
astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate 
și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţi-
ei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului;

Cum trebuie respectată distanțarea 
socială la terase?

După săptămâni întregi, 

vara a început să îşi intre 

în drepturi cu temperaturi 

ridicate. În urmă cu câţi-

va ani, însă, la Cluj a fost 

înregistrată cea mai ridi-

cată temperatură din ulti-

mele câteva decenii.

Vara la Cluj este în ge-

neral moderată termic, fă-

ră excese de temperatură, 

cum se întâmplă în zonele 

sudice ale Transilvaniei (un-

de maximele termice ajung 

câteodată şi la 40 de grade 

Celsius). La acest lucru con-

tribuie atât proximitatea 

Munţilor Apuseni cât şi po-

ziţionarea oraşului mai la 

nord în regiune.

Cea mai fi erbinte zi, la Cluj

Temperaturile se situează 

în cele mai multe zile în in-

tervalul 25-30 de grade, însă 

uneori, în medie o dată la 3-4 

veri se înregistrează şi tem-

peraturi caniculare, de 35-36 

de grade Celsius. Temperatu-

ra maximă absolută a fost în-

registrată pe data de 25 au-

gust 2012 (38,5 grade Celsi-

us), precedentul record fi ind 

de 38,0 grade (24 iulie 2007).

Precipitaţiile sunt cele mai 

consistente în anotimpul cald, 

datorită incidenţei ridicate a 

fenomenelor convective, ca-

re produc cantităţi mari de a-

pă într-un timp foarte scurt. 

În luna iunie se acumulează 

în medie 85,9 mm (aceasta 

fi ind şi cea mai umedă luna 

a anului), în iulie 84,5 mm, 

în timp ce în luna august se 

înregistrează o scădere rela-

tiv bruscă a nivelului preci-

pitaţiilor: 66,9 mm.

Cea mai fierbinte zi din istoria Clujului
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O fotografi e din perioada 

interbelică arată zona 

Băilor Someşeni plină 

de oameni. Şi într-adevăr 

aşa! O staţiune plină de 

oameni veniţi din întreaga 

Europa. În timp însă, Băile 

Someşeni au ajuns 

o ruină sub administraţia 

lui Funar, iar proiectele 

de reabilitare a zonei 

încă nu prind contur.

În Cluj-Napoca există 29 de 

izvoare cu proprietăţi terapeu-

tice, unele dintre acestea fi ind 

unice în Europa. Apa „miracu-

loasă" ajută la tratarea bolilor 

de rinichi, hipertensiunii arteri-

ale sau diabetului.

După cum se poate observa 

şi în fotografi ile mai vechi, Bă-

ile Someşeni în perioada inter-

belică erau pline de lume, oa-

meni care doreau să se bucure 

de apa „miraculoasă”, dar şi de 

zile de relaxare. Staţiunea, însă, 

este lăsată în paragină.

Băile Someşeni, o staţiune 
care a pus Clujul 
pe harta Europei

Băile Someşeni sunt o staţi-

une balneo-climaterică afl ate în 

cartierul Someşeni al munici-

piului Cluj-Napoca.

Băile Someşeni constituie un 

obiectiv turistic care a adus fai-

mă zonei, acestea fi ind reorga-

nizate în staţiune de către bi-

ne-cunoscutul profesor Dominic 

Stanca în 1927, care era şi pro-

prietarul staţiunii. Nămolul şi 

apele minerale de la Someşeni 

Băi erau folosite cu mult inain-

te de organizarea profesorului ca 

tratamente pentru diverse boli, 

chiar şi pentru diabet.

În momentul de faţă băile 

sunt dezafectate, necesitând in-

vestiţii serioase pentru repune-

rea lor în funcţiune. Au existat 

mai multe tatonări din partea 

municipalităţii clujene pentru a 

le achiziţiona de la urmaşii doc-

torului Stanca şi a le reface, dar 

până în prezent acestea nu s-au 

soldat cu rezultate concrete.

În anul 1927, profesorul Do-

minic Stanca a descoperit izvoa-

rele cu proprietăţi terapeutice 

de pe terenul mlăştinos de lân-

gă calea ferată din Someşeni. El 

nu afl at întâmplător de aceste 

ape considerate miraculoase, ci 

de la sătenii care foloseau apa 

din respectivele izvoare cu mult 

înainte să le fi e confi rmate ca-

lităţile terapeutice. După apro-

ximativ un an de la acea des-

coperire importantă, profesorul 

Dominic Stanca a pus bazele 

Băilor Someşeni care au deve-

nit o perlă a Clujului în perioa-

da comunismului. Stufărişul de 

pe terenul de câteva zeci de hec-

tare a fost transformat în plaje, 

izvoarele din care se alimentau 

doar sătenii au fost amenajate, 

au fost construite bazine şi săli 

pentru tratament. Băile Some-

şeni aveau pacienţi din toată ţa-

ra, dar şi din străinătate.

Astăzi, la 93 de ani de la des-

chiderea băilor, locul a revenit la 

starea iniţială: stufărişul a pus 

stăpânire pe teren, sălile de tra-

tament şi bazinele sunt distruse 

aproape în totalitate, salcâmii au 

fost tăiaţi pentru lemn de foc, 

drumul de acces este plin cu no-

roi şi loc de depozitare a gunoa-

ielor. Din izvoarele amenajate 

din grija profesorului Stanca, nu-

mai două mai funcţionează şi la 

fel ca în 1927, doar localnicii mai 

beau apă din izvoare. Zilnic, zeci 

de clujeni vin cu PET-uri să se 

aprovizioneze cu apă de la iz-

vor, deşi nu au nicio garanţie că 

apa este pură şi că nu i-ar îm-

bolnăvi de fapt.

„De 20 de ani sunt 
incapabili să facă ceva!”

Ani la rând, autorităţile lo-

cale şi moştenitorii terenului din 

Someşeni au promis reamena-

jarea fostelor băi, dar nu s-a fă-

cut nimic concret din cauza 

„luptelor” în instanţă între moş-

tenitori. Terenul aparţine acum 

avocatei Ioana Gidro Stanca, ne-

poata lui Dominic Stanca, şi o-

mului de afaceri Valentin Nica. 

Sătul de planurile eşuate prin 

care se dorea, cel puţin la nivel 

declarativ, revigorarea Băilor So-

meşeni – inclusiv transforma-

rea fostului simbol al Clujului 

într-un aquapark – primarul 

Emil Boc a răbufnit.

„Şi Flacăra (n.red. fosta fa-

brică de textile), şi Carbochim 

au fost un simbol al Clujului. 

Oameni buni, credeţi că sunt 

în perioada comunistă, ca pri-

marul să iasă, să arate cu mâ-

na ca Ceauşescu şi un cartier 

să dispară? Acolo este propri-

etate privată, ce să le fac da-

că sunt atât de incapabili, că 

de 20 de ani nu sunt în stare 

să pună toţi foştii coproprie-

tari mână de la mână, să se 

unească şi să vină să găseas-

că un investitor, care stă la uşă 

să reabiliteze Băile Someşeni?”, 

a tunat edilul.

În noiembrie 2013, un pro-

iect de hotărâre privind asocie-

rea Primăriei cu SC Băile Some-

şeni Group a fost adoptat de 

Consiliul Local Cluj-Napoca cu 

19 voturi „pentru”, 5 „împotri-

vă” şi 2 abţineri. În urma sem-

nării acestui parteneriat, Primă-

ria urma să cheltuie din buge-

tul local 350.000 euro pentru 

modernizarea drumului de ac-

ces la viitoarele Băi Someşeni. 

Nu s-a concretizat însă nimic.

Încă din 1880, cercetători 

au descoperit efectele terape-

utice ale apelor termale de aici. 

În 1928, Băile Someşeni au 

fost declarate staţiune bal-

neo-climaterică. După 89, a în-

ceput decăderea.

Cum a distrus nepăsarea o istorie?
Băile Someșeni, pline de oameni în perioada interbelică, sunt în ruină de zeci de ani

Băile Someșeni în perioada interbelică erau pline de oameni care voiau să se scalde în apa „miraculoasă”

Piaţa de fl ori altfel a înce-

put încă de luni, iar cluje-

nii sunt aşteptaţi să se 

bucure de culori şi mires-

me, având grijă, desigur, 

la regulile de distanţare.

Piaţa de flori altfel a ora-

şului poate fi vizitată între 

6 şi 12 iulie, în intervalul 

orar 17.00-21.00

Strada Potaissa – Piaţa de 

fl ori altfel se desfăşoară, în-

să, într-o manieră mai re-

strânsă ca suprafaţă şi dura-

tă faţă de ediţiile preceden-

te, din cauza condiţiilor im-

puse de pandemia de Co-

vid-19, spun organizatorii.

„Am restrâns suprafaţa 

de desfăşurare a evenimen-

tului, am restrâns şi inter-

valul orar şi ne vom asigu-

ra că toate măsurile de or-

dine şi securitate vor fi ur-

mate. Plănuiam să transfor-

măm o zonă mult mai ma-

re într-o oază de altceva în 

centrul oraşului, să dialo-

găm cu vecinii pentru închi-

derea traficului rutier în în-

treaga zonă la fel ca anul 

trecut, un experiment care, 

din păcate, nu poate fi fă-

cut în condiţii sigure în acest 

moment”, a spus Andi Da-

iszler, preşedintele Asocia-

ţiei Daisler, iniţiatorul eve-

nimentului Strada Potaissa.

Astfel, Piaţa de fl ori altfel 

va fi  deschisă doar în interva-

lul orar 17-21 în fi ecare zi în-

tre 6-12 iulie, accesul va fi  li-

ber şi nerestricţionat pentru 

toţi cei care se vor supune 

controlului temperaturii la in-

trare şi vor purta în perma-

nenţă mască de protecţie pe 

faţă, conform normelor legis-

lative, iar în cadrul evenimen-

tului normele de distanţare 

socială vor fi  aplicate şi mo-

nitorizate constant.

Spre deosebire de alţi ani, 

nu vor exista momente ar-

tistice în program, tocmai 

pentru a putea răspunde pe 

deplin regulilor şi normelor 

de organizare impuse, pen-

tru a evita aglomerarea 

într-un anumit spaţiu, accen-

tul de această dată fi ind pus 

pe partea de piaţă de fl ori şi 

pe decorarea străzii.

Florile au „invadat” strada Potaissa din Cluj-Napoca
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Dreptul republicilor sovieti-

ce de a se separa de fosta 

URSS, stipulat în Constituţia 

din 1922 promovată de 

Vladimir Ilici Lenin, a fost 

„o bombă cu efect întârziat” 

care a permis dezintegrarea 

Uniunii Sovietice în 1991, a 

declarat preşedintele Rusiei, 

Vladimir Putin, într-un 

interviu acordat postului 

de televiziune Rossiya 1 

şi citat de EFE.

Preşedintele rus a amintit că 

această „bombă cu efect întâr-

ziat amplasată (de Lenin) în 1922 

în timpul creării Uniunii Sovie-

tice” s-a menţinut şi în modifi -

cările ulterioare ale Constituţiei, 

survenite în 1924, 1936 şi 1977. 

„Acest lucru este total inadmi-

sibil (...) este ceva ce trebuie să 

evităm”, a subliniat Putin.

„Sunt absolut convins că am 

făcut bine să adoptăm modifi -

cări ale Constituţiei. Ele ne vor 

întări statul, vor crea condiţii 

pentru o dezvoltare în creştere 

a ţării noastre în următoarele 

decenii”, a insistat şeful statu-

lui rus, referindu-se la modifi -

cările constituţionale aprobate 

prin referendumul care s-a în-

cheiat la 1 iulie.

Putin a evidenţiat în mod spe-

cial modifi carea care interzice 

cedarea de teritorii ruseşti. „Nu 

exista ceva asemănător (în Con-

stituţie) şi este ceva ce trebuie 

să existe”, a subliniat el. Noua 

Constituţie mai conţine o serie 

de prevederi – 206 modifi cări în 

total – privind viaţa politică şi 

socială a ţării.

Modifi cările care îi permit lui 

Putin să rămână la Kremlin din-

colo de anul 2024, când îi expi-

ră actualul mandat prezidenţi-

al, au intrat în vigoare sâmbătă, 

după ce au fost votate de aproa-

pe 78% dintre alegătorii ruşi, 

potrivit numărătorii ofi ciale. Ra-

ta de participare a fost de 67,97%, 

adică 109.190.337 de cetăţeni.

Constituția lui Vladimir Lenin, 
o „bombă” cu efect întârziat

Pandemia de coronavirus a 

generat o nouă ordine mon-

dială şi Uniunea Europeană 

va putea rămâne puternică 

în acest nou cadru doar 

dacă îşi găseşte numeroşi 

aliaţi, a declarat, luni la 

Tbilisi, ministrul ungar 

de externe Szijjártó Péter, 

după convorbiri 

cu omologul său georgian 

David Zalkaliani, 

transmite MTI.

Szijjártó l-a asigurat pe omo-

logul său de susţinerea fermă 

a Ungariei faţă de Georgia şi 

pentru integrarea ei rapidă şi 

de succes în Uniunea Europea-

nă, menţionând că programul 

de Parteneriat Estic constituie 

una dintre cele mai importan-

te politici ale UE.

Ungaria are 15 ofi ţeri în ca-

drul misiunii de observare a UE 

din fosta republică sovietică din 

Caucaz, iar un diplomat ungar 

acordă asistenţă Ministerului 

georgian de Externe, a menţio-

nat ministrul ungar.

Szijjártó a mai amintit că din-

tre statele care nu sunt membre 

ale NATO, Georgia contribuie 

cel mai mult per capita la ope-

raţiunile Alianţei şi, deci, meri-

tă să se alăture planului de ac-

ţiune în vederea aderării la ali-

anţa militară occidentală.

Colaborare între Ungaria 
şi Georgia

Ministrul ungar de externe 

a mai spus că banca ungară 

Eximbank a deschis o linie de 

credit de 135 milioane de do-

lari în vederea întăririi coope-

rării între fi rmele din Ungaria 

şi cele din Georgia şi că cele 

două ţări au semnat de aseme-

nea un acord cultural şi au 

ajuns la un acord privind ex-

tinderea cooperării în planul 

învăţământului superior.

El a mulţumit totodată gu-

vernului georgian pentru că a 

permis Ungariei să ridice un mo-

nument în memoria prizonieri-

lor de război din cea de-a doua 

confl agraţie mondială deţinuţi 

pe teritoriul său. Circa 6.700 de 

prizonieri de război unguri au 

fost deţinuţi în Georgia şi circa 

500 dintre ei au murit.

Ungaria şi Georgia au cre-

at un grup de lucru pentru a 

monitoriza situaţia pandemi-

ei şi pentru a pregăti rapoar-

te cu privire la momentul în 

care ar putea fi  relaxate sau 

ridicate restricţiile între cele 

două ţări, a mai adăugat S-

zijjártó Péter, potrivit căruia 

cooperarea dintre cele două 

ţări a devenit mai puternică 

în timpul pandemiei.

UE are nevoie de aliați 
în „noua ordine mondială”

Oamenii de ştiinţă au 

demontat mitul potrivit 

căruia un an din viaţa 

unui câine ar fi  echiva-

lent cu şapte ani din viaţa 

unui om şi au constatat 

totodată că exemplarele 

tinere sunt „mai în vâr-

stă” decât se credea ante-

rior, relatează joi The 

Guardian.

Constatările, publicate în 

jurnalul Cell Systems, suge-

rează că un câine în vârstă de 

un an are de fapt aproxima-

tiv 30 de ani în „ani umani”.

O echipă de cercetători 

de la Facultatea de Medici-

nă din San Diego din cadrul 

Universităţii California a stu-

diat modificările epigeneti-

ce de la nivelul ADN-ului – 

care nu intervin asupra sec-

venţei ADN, însă pot activa 

sau dezactiva gene.

Echipa a comparat modul 

în care anumite molecule, 

numite grupuri metil, s-au 

acumulat de-a lungul timpu-

lui pe anumite regiuni ale 

genomului uman cu cel în 

care aceste molecule s-au 

acumulat în zone similare 

din genomul câinelui.

Un an la om nu este 
echivalent cu şapte ani 
la câine

Rezultatele, bazate pe da-

te genetice prelevate de la 

aproximativ o sută de exem-

plare de Labrador Retriever, 

de la pui la câini în vârstă, 

au dezvăluit că un an la om 

nu este echivalent cu şapte 

ani la câine.

În primul an de viaţă, câi-

nii prezintă acumulări mult 

mai rapide de grupări metil 

în genom prin comparaţie cu 

oamenii, ceea ce sugerează că 

ei îmbătrânesc într-un ritm 

mult mai rapid. Însă, rata de 

îmbătrânire la câini, compa-

rativ cu cea a oamenilor, în-

cetineşte în timp.

„Acest lucru are sens, dacă 

stai să te gândeşti – în defi nitiv, 

un câine de nouă luni poate 

avea pui, deci deja ştiam că pro-

porţia 1:7 nu este o metodă co-

rectă de estimare a vârstei”, a 

declarat Trey Ideker, cercetător 

la Facultatea de Medicină din 

San Diego, citat de phys.org.

Constatările sugerează că 

un câine de un an ar avea o 

„vârstă umană” de aproxima-

tiv 30 de ani, în timp ce la pa-

tru ani ar avea aproximativ 54 

de ani în „ani umani”, iar la 14 

ani, o vârstă echivalentă cu cea 

a unui om de circa 70 de ani.

Formula, potrivit echipei, 

este: vârsta umană â 16 ln 

(vârsta câinelui) + 31. În ma-

tematică, ln se referă la loga-

ritmul natural al unui număr.

Şapte săptămâni la câini 
â nouă luni la oameni

Potrivit echipei de cerce-

tători, în cazul câinilor tineri 

şi bătrâni, relaţia pare să re-

fl ecte vârstele la care oame-

nii şi câinii ating anumite 

puncte de referinţă.

„De exemplu, epigenomul 

a tradus şapte săptămâni la 

câini în nouă luni la oameni, 

ceea ce corespunde stadiului 

de sugar, când apar dinţii de-

fi nitivi atât la căţeluşi cât şi 

la bebeluşi”, a notat echipa 

într-o prezentare a studiului.

„În cazul seniorilor, spe-

ranţa de viaţă la Labrador Re-

triever, de 12 ani, s-a tradus 

corect în speranţa de viaţă la 

om la nivel mondial, de 70 de 

ani”, potrivit cercetătorilor.

Oamenii de ştiinţă au re-

marcat însă că asocierea es-

te mai puţin exactă când vi-

ne vorba despre punctele 

de referinţă din perioada 

adolescenţei şi din a doua 

parte a vieţii.

Echipa a adăugat că acest 

studiu sugerează faptul că 

atât oamenii cât şi câinii 

acumulează grupuri de me-

til pe unele dintre aceleaşi 

gene pe măsură ce îmbă-

trânesc. Acestea, a notat 

echipa, sunt implicate 

într-o varietate de funcţii 

asociate dezvoltării.

Cercetătorii au notat că stu-

diul va trebui repetat şi pe al-

te rase de câini.

Câinele de un an 
are 30 de ani „umani”!
Cercetătorii au demontat mitul potrivit căruia un an din viața 
unui câine este echivalent cu șapte ani la om

Rezultatele studiului sunt bazate pe date genetice 
prelevate de la aproximativ o sută de exemplare de Labrador Retriever
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Autorităţile australiene 

au redenumit lanţul mun-

tos Regele Leopold 

din nord-vestul ţării 

pentru ca acesta 

să nu mai poarte numele 

monarhului belgian 

(1835-1909) şi astfel 

să fi e ştearsă referirea 

la un „tiran malefi c”, 

informează AFP.

Ofi cialii statului australi-

an Australia de Vest au pre-

cizat că acest lanţ muntos 

lung de 600 de kilometri din 

regiunea Kimberley, care în 

1879 a primit numele regelui 

belgian, va fi  de acum cunos-

cut sub numele de lanţul mun-

tos Wunaamin Miliwundi.

„De ani de zile am fost 

deranjat de faptul că o regi-

une extraordinară din Aus-

tralia de Vest este numită în 

onoarea unei persoane con-

siderată de cei mai mulţi 

drept un tiran malefi c”, a de-

clarat ministrul Teritoriilor, 

Ben Wyatt, care se afl ă, de 

asemenea, la conducea por-

tofoliului pentru probleme-

le comunităţilor aborigene.

În Belgia, moartea lui Geor-

ge Floyd, afro-americanul 

omorât de un poliţist alb la 

Minneapolis, în SUA, a redes-

chis dezbaterea despre vio-

lenţele din perioada colonia-

lă în Congo şi despre rolul 

foarte controversat al regelui 

Leopold al II-lea, acuzat de 

uciderea a milioane de con-

golezi. Numeroase statui re-

prezentându-l fostul suveran 

au fost vandalizate în toată 

ţara, fi ind acoperite de vop-

sea roşie care simbolizează 

sângele vărsat de congolezi.

Regele Philippe 
şi-a prezentat
 „regretele profunde”

Wyatt a declarat pentru 

postul public de televiziu-

ne ABC că numeroşi turişti 

se miră de ce o zonă mon-

tană dintr-o ţară atât de în-

depărtată precum Australia 

poartă încă numele unei fi-

guri atât de controversate.

Regele belgienilor, Philippe, 

a prezentat, pentru prima dată 

în istoria ţării, „regretele sale ce-

le mai profunde pentru rănile” 

provocate în perioada colonia-

lă în Congo, actuala Republică 

Democratică Congo (RDC).

Mişcarea „Black Lives Mat-

ter” a avut un ecou deosebit 

în ultimele săptămâni în Aus-

tralia, ţară confruntată cu 

moştenirea nedreptăţii isto-

rice faţă de aborigeni. Abo-

rigenii trăiesc în Australia de 

peste 40.000 de ani, cu mult 

înainte de sosirea colonişti-

lor europeni în 1788. În pre-

zent numărul acestora este 

de doar 670.000 dintr-o po-

pulaţie de 23 de milioane.

Lanțul muntos Regele Leopold a fost redenumit 
pentru a șterge referirea la „un tiran malefic” belgian

Compozitorul italian 

Ennio Morricone a murit 

luni, 6 iulie 2020, la vâr-

sta de 91 de ani, a trans-

mis ANSA Newswire, 

citată de Reuters.

Ennio Morricone s-a născut 

la 10 noiembrie 1928, la Ro-

ma. A studiat la Conservato-

rul din Santa Cecilia, sub în-

drumarea lui Goffredo Petras-

si, unde a primit diploma de 

trompetă (1946) şi diploma în 

Compoziţie (1954). Lunga sa 

carieră artistică include o ga-

mă largă de genuri de compo-

ziţie, de la muzică absolută de 

concert la muzică aplicată, lu-

crând ca orchestrator, dirijor 

şi compozitor pentru teatru, 

radio şi cinema, potrivit www.

enniomorricone.org.

A scris primele sale lucrări 

de concert la sfârşitul anilor 

1950, apoi a lucrat ca aranjor 

pentru RAI (compania italiană 

de radiodifuziune) şi RCA-Ita-

lia. Cariera de compozitor de 

muzică de fi lm a început-o în 

1961, cu fi lmul „Il Federale”, 

regizat de Luciano Salce. Fai-

ma mondială i-a fost adusă de 

western-urile Sergio Leone: „A 

Fistful of Dollars” (1964), „For 

a Few Dollars More” (1965), 

„The Good, The Bad and The 

Ugly” (1966), „Once Upon a 

Time in The West” (1968) şi 

„A Fistful of Dynamite” (1971).

A înregistrat peste 450 
de fi lme

În 1965, s-a alăturat grupu-

lui de improvizaţii Nuova Con-

sonanza. Din 1960, Morricone 

a înregistrat peste 450 de fi lme, 

în care a lucrat cu numeroşi re-

gizori italieni şi internaţionali, 

printre care Sergio Leone, Gillo 

Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, 

Bernardo Bertolucci, Giuliano 

Montaldo, Lina Wertmuller, Giu-

seppe Tornatore, Brian De Pal-

ma, Roman Polanski, Warren 

Beatty, Adrian Lyne, Oliver Sto-

ne, Margarethe Von Trotta, Henry 

Verneuil, Pedro Almodovar.

Cele mai faimoase fi lme ale 

sale (altele decât westernurile 

italiene) includ: „Bătălia de la 

Alger”; „Sacco şi Vanzetti”; „Ci-

nema Paradiso”; „Legenda din 

1900”, „Malena”; „De neatins”; 

„Once Upon a Time in Ameri-

ca”; „Misiunea” şi „U-Turn”. În 

2001, Ennio Morricone a înce-

put o intensă activitate concer-

tistică, cu peste 100 de concer-

te în Europa, Asia, SUA, Ame-

rica Centrală şi de Sud.

Producţia sa muzicală inclu-

de peste 100 de piese, compu-

se începând din 1946. Titlurile 

includ „Concertul pentru orches-

tră n.1” (1957); „Frammenti di 

Eros” (1985); „Cantata per 

L'Europa” (1988); „UT, per trom-

ba, archi e percussioni” (1991); 

„Ombra di lontana presenza” 

(1997); „Voci dal silenzio” 

(2002); „Sicilo ed altri frammen-

ti” (2007); „Vuoto d'anima pie-

na” (2008), potrivit paginii ofi -

ciale a artistului.

Printre lucrările sale mai re-

cente se numără partituri pen-

tru serialul de televiziune „Karol 

and The End of a Mystery”, 

„72 Meters” şi „Fateless”. În se-

colul XXI, muzica lui Morrico-

ne a fost deseori folosită pen-

tru televiziune şi fi lm, inclusiv 

„Kill Bill” (2003) de Quentin 

Tarantino, „Death Proof” (2007), 

„Inglourious Basterds” (2009) 

şi „Django Unchained” (2012).

Pe parcursul îndelungatei sa-

le cariere, a primit numeroase 

premii, între care amintim: Leul 

de Aur, un Oscar onorifi c „pen-

tru contribuţiile sale magnifi ce şi 

multiple la arta muzicii de fi lm” 

(2007), Oscarul pentru cea mai 

bună coloană sonoră (2016), Nastri 

D'argento, BAFTA, David Di Do-

natellos, Globul de Aur, Grammy 

şi premiul european de fi lm. De 

asemenea, a primit alte cinci no-

minalizări la Oscar, la categoria 

cea mai bună coloană sonoră, 

pentru fi lmele „Days of Heaven” 

(1978), „The Mission” (1986), 

„The Untouchables” (1987), 

„Bugsy” (1991) şi „Malena” 

(2000), notează site-ul imdb.com.

Zeci de discuri de aur 
şi platină

În domeniul înregistrărilor, 

Morricone a primit 27 de dis-

curi de aur, şapte discuri de 

platină, trei plăci de aur şi pre-

miul „Critica discografi că” pen-

tru muzica fi lmului „Il Prato”. 

Coloana sonoră a fi lmului „The 

Good, The Bad and The Ugly” 

a fost inclusă în Grammy Hall 

of Fame (2009), în timp ce 

Morricone a primit prestigio-

sul premiu Polar Music (2010). 

În 2009, preşedintele republi-

cii franceze de atunci, Nicolas 

Sarkozy, a semnat decretul de 

numire a lui Morricone în grad 

de Cavaler în Ordinul Legiunii 

de Onoare.

În noiembrie 2013, Ennio 

Morricone a pornit într-un tur-

neu mondial, pentru a celebra 

50 de ani de carieră, având 

concerte în Moscova, Santia-

go, Berlin, Budapesta şi Vie-

na, precum şi în oraşe din Chi-

le sau din Ungaria, notează si-

te-ul www.enniomorricone.

org. În toamna anului 2014, 

Morricone a participat la rea-

lizarea unui documentar des-

pre propria sa viaţă, în regia 

lui Giuseppe Tornatore.

Turneul european „My Life 

in Music”, desfăşurat în perioa-

da februarie-martie 2015, a in-

clus 20 de concerte în 12 ţări, 

susţinute pe cele mai mari are-

ne de pe continent şi s-a bucu-

rat de un succes extraordinar, cu 

circa 150.000 de spectatori. În 

perioada 11-31 martie, maestrul 

Ennio Morricone a dirijat Corul 

Filarmonicii de Stat din Oradea 

în 10 concerte susţinute în Fran-

ţa, Luxemburg şi Germania.

În 2015, Morricone a cola-

borat cu regizorul Quentin Ta-

rantino, pentru coloana sono-

ră a fi lmului „The Hateful Ei-

ght”, care i-a adus premiile Os-

car, BAFTA şi Globul de Aur la 

această categorie. Un an mai 

târziu, a semnat coloana sono-

ră pentru fi lmul „The Corres-

pondence”, în regia lui Giusep-

pe Tornatore. În noiembrie 2016, 

celebrul compozitor Ennio Mor-

ricone a susţinut, la vârsta de 

88 de ani, un concert de bine-

facere la Vatican pentru oameni 

fără adăpost.

În perioada 2-9 februarie 

2017, Corul Filarmonicii de Stat 

Oradea a susţinut, alături de 

orchestra fi larmonică din Pra-

ga, trei concerte cu muzică din 

fi lme, sub bagheta celebrului 

compozitor Ennio Morricone, 

la Praga, Cracovia şi Viena. În 

iunie 2020, compozitorul Ennio 

Morricone a fost distins, ală-

turi de americanul John Willi-

ams, cu Premiul Prinţesa de 

Asturias al Artelor.

Compozitorul Ennio Morricone 
a trecut la cele veșnice
Distins cu premiul Oscar, maestrul a scris muzica pentru faimosul „Once Upon a Time in the West”.
Legendarul Ennio Morricone a colaborat și cu Gheorghe Zamfir.

Maestrul Ennio Morricone a murit în noaptea de duminică spre luni, într-o clinică din Roma, 
unde se afl a internat de câteva zile după ce căzuse şi îşi rupsese femurul

DAN NEGRU | 
prezentator TV

 „A murit Ennio 
Morricone, cel mai 
cool compozitor de 
muzică de fi lm ever. 
I-a cerut lui Zamfi r 
(Gheorghe Zamfi r – 
n.r.) să pună naiul 
în muzica din 
«Once Upon a Time 
in America» și 
momentul din fi lm 
când puștiul Dominic 
e împușcat și moare 
spunându-i lui 
Noodles (Robert 
de Niro) «I slipped» 
pe naiul lui Zamfi r 
e printre cele mai 
emoționate momente 
din cinema mondial.“
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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. (3.5)

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

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

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

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

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 

utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

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

TUIT

prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (3.7)

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (3.5)

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (3.7)

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

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (3.7)

¤ 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, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând TV SHOV, diagonala 35 
cm, în stare perfectă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0745-083161. (2.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (3.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

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

UZ CASNIC

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

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (3.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.14)

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

MOBILIER

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (3.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (3.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (3.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

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

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

PIERDERI

¤ S.C. ZEN BOUTIQUE HOSTEL 
S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napo-
ca, str. Bd. Eroilor 47/6, 
J12/180/2015, RO 34008343, de-
clar pierdut certifi catul constatator 
de la sediul social nr. 113183/ 
21.08.2019. Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi cat de Înregistra-
re S.C. PENNA JUNIOR CONSULT 
S.R.L., C.U.I. 24195635, 
J12/3044/2008, Seria B Nr. 
1440035, eliberat la 18 iulie 
2008. Îl declar nul.

¤ BUTUR IOAN VASILE pierdut 
card de identitate. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator eli-
berat la data de 01.11.2013 al so-
cietatii ALPHA METALLICS SRL in 
baza declaratiei cu nr. 63552 din 
28.10.2013, avand CUI 18069365, 
pentru activitati desfasurate la se-
diul principal situat in Cluj-Napoca, 
str. Ploiesti nr. 6-8, etaj 7, jud. Cluj. 
Il declaram nul.
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ

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

agrement-canotaj pe lacurile Chios şi Gheorgheni, 

la aceleaşi preţuri de anul trecut. 

Așadar, pentru o plimbare de 30 de minute cu 

ambarcaţiunea preferată (dragon, fl amingo, lebădă, 

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

Programul pentru public este în intervalul orar 10:00 

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

pentru Lacul Gheorgheni 1. 

Vă aşteptăm!

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. RO26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în 
calitate de administrator judiciar al societăţii BSC S.R.L. (în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi, nr. 43-45, ap. 65, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/2194/2005, 
CUI 17681209, conform Sentinţei civile nr. 644 pronunţată 
în ședinţa din data de 12.06.2020, în dosarul nr. 
6/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii BSC S.R.L.(Cluj-Napoca, str. 
Mehedinţi, nr. 43-45, ap. 65, jud. Cluj) că faţă de această 
societate a fost deschisă procedura insolvenţei în formă 
generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
27.07.2020.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este 14.08.2020.

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

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 18.09.2020.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii BSC SRL 
va avea loc în data de 20.08.2020, ora 11.00 la sediul 
SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj.
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Transfer nou 
la volei feminin
Noua achiziție a echipei de volei 
feminin „U” NTT Data Cluj-Napoca 
este Maria Valentina Badea (cen-
tru). Sportiva în vârstă de 19 ani 
și-a început cariera de voleibalistă 
la CS Constanța, ca mai apoi să 
joace pentru Medicina Târgu 
Mureș timp de trei ani, urmănd să 
mai joace pentru CS Medgidia și 
Academia de Volei Tomis 
Constanța, divizia B. Maria face 
parte și din lotul național încă din 
2015, alături de care a participat la 
Balcaniade și la Campionatul 
European under 18 în 2017. „Am 
decis că în urma fi nalizării juniora-
tului să trec la un alt nivel. Am ales 
să vin la U NTT Data Cluj-Napoca 
deoarece consider că este echipa 
ideală unde aș putea să evoluez, 
să mă formez ca jucătoare și să joc 
in prima ligă”, a declarat Badea, 
pentru u-cluj.ro. Transferul Mariei 
vine după cel al Marei Dumitrescu, 
de la Medicina Târgu Mureș. 
Mara Dumitrescu (18 ani) s-a 
născut la Brașov, iar până în pre-
zent a jucat pentru Medicina 
Târgu Mureș și CSU Brașov. 
Voleibalista care joacă pe postul 
de secund, face parte și din lotul 
naţional de junioare, alături de 
care a participat atât la campiona-
tul mondial de volei, cât și la FOTE, 
unde a devenit vicecampioană. 

Minaur a rămas 
fără antrenor
Echipa masculină de handbal CS 
Minaur Baia Mare a renunţat la 
serviciile antrenorului francez 
Stephan Plantin, după ce acesta 
nu s-a prezentat la antrenamente, 
a anunţat clubul, luni, pe site-ul 
său ofi cial. „Antrenorul francez 
Stephan Plantin nu va mai condu-
ce echipa de handbal masculin a 
CS Minaur și în următorul sezon. 
CS Minaur i-a reziliat contractul, 
Plantin absentând de la antrena-
mentele echipei noastre mai bine 
de o lună, situaţie considerată in-
acceptabilă de conducerea clubu-
lui”, se arată în comunicat. 
Minaur îi mulţumește lui Plantin 
pentru activitatea depusă în sezo-
nul trecut, când echipa masculină 
a terminat pe locul al treilea. 
Conducerea clubului va face o 
analiză și va propune un nou an-
trenor principal la echipa masculi-
nă, în cel mai scurt timp. Minaur 
i-a transferat pentru sezonul viitor 
pe portarul Barna Buzogány (ma-
ghiar), pe interii dreapta Jose 
Guilherme de Toledo (brazilian) și 
Nikola Skrobic (sârb), precum și 
pe interii stânga Edmilson Araujo 
(portughez) și Ionuţ Ramba.

Palermo, primul 
turneu pentru Halep
Afl ată la Cluj-Napoca, Simona 
Halep, numărul doi mondial, a di-
alogat cu presa și a oferit indicii 
despre prima competiție ofi cială la 
care ar putea participa în această 
vară. În cazul în care lucrurile evo-
luează într-o direcție favorabilă în 
Italia, Simona Halep ar putea fi  la 
startul turneului de la Palermo 
(zgură), care începe pe 3 august. 
„S-a schimbat viaţa mea. Totul e 
diferit. Faptul că nu mai călătoresc 
a fost și un lucru bun, pentru că m-
am odihnit foarte mult, mi-am do-
rit acest lucru. Este greu fără tur-
nee, simt lipsa lor, sper ca în cu-
rând să putem călători în liniște și 
fără teamă, pentru că este un pic 
îngrijorător. Nu am luat încă o de-
cizie clară, dar eu sper să încep cu 
Palermo”, a declarat Simona 
Halep, pentru Telekom Sport.

Pe scurt

Marele Premiu al 

Austriei, prima cursă 

a Campionatului Mondial 

de Formula 1 din 2020, 

a debutat cu un moment 

care a stârnit ulterior 

o serie de controverse.

Toţi piloţii au purtat trico-

uri cu sloganuri împotriva ra-

sismului. Lewis Hamilton, 

singurul pilot de culoare din 

Formula 1, un activist împo-

triva nedreptăţii rasiale şi un 

susţinător al diversităţii, a 

purtat un tricou pe care se 

putea citi sloganul „Black Li-

ves Matter” (Vieţile negrilor 

contează) în faţă şi „End Ra-

cism” (Puneţi capăt rasismu-

lui) pe spate.

Cu toate acestea, doar 14 

din cei 20 de piloți au optat 

să îngenuncheze. Cei 6 care 

au ales să rămână în picioa-

re sunt Charles Leclerc, Max 

Verstappen, Antonio Giovi-

nazzi, Daniil Kvyat, Carlos 

Sainz Jr. și Kimi Raikkönen. 

Monegascul Leclerc (Ferrari) 

a motivat că „în unele țări 

acest gest poate fi  privit drept 

controversat, dar asta nu în-

seamnă că sunt mai puțin im-

plicat în această cauză”, în 

timp ce olandezul Verstappen 

(Red Bull) a punctat că „fi e-

care are dreptul să se expri-

me în momentul și în modul 

care i se potrivesc”.

Hamilton: „Gestul acesta 
nu va schimba lumea”

„Încă este un mesaj foarte 

puternic, dar indiferent dacă 

îngenunchezi sau nu, gestul 

acesta nu va schimba lumea. 

Problema globală este mult 

mai mare decât un gest aşa 

mic ca acesta. Nu ştiu dacă 

vor mai fi  alte oportunităţi de 

a face acest gest. Cu siguran-

ţă nu vreau să-l facă în tim-

pul intonării imnurilor naţio-

nale. Dar, ceea ce pot afi rma 

cu siguranţă este că voi con-

tinua să încerc să-mi îmbună-

tăţesc educaţia şi să-i încura-

jez şi pe alţii să facă la fel. Nu 

vreau ca oamenii să se simtă 

obligaţi să o facă. Vreau ca 

lumea să fi e entuziasmată pen-

tru că ia parte la această schim-

bare”, a afi rmat campionul 

britanic, potrivit BBC.

Punerea unui genunchi în 

pământ a fost popularizată de 

quarterback-ul Colin Kaeper-

nick în 2016, când evolua la 

San Francisco 49ers, şi acest 

gest a devenit un simbol du-

pă moartea lui George Floyd, 

un bărbat afro-american care 

şi-a pierdut viaţa, în luna mai, 

în timp ce se afl a în custodia 

poliţiei din Minneapolis.

Controversă și schimb de replici în Formula 1. Șase piloți 
au refuzat să îngenuncheze pentru #blacklivesmatter.

CHARLES LECLERC | 
pilot Ferrari

 „Toți cei 20 de piloți și 
echipele lor sunt uniți 
contra rasismului și a 
prejudecăților. Dar, 
cred că ceea ce 
contează sunt faptele 
și comportamentul în 
viața de zi cu zi, mai 
mult decât gesturile 
formale, care în unele 
țări pot fi  considerate 
controversate.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După remiza frustrantă 

cu Astra Giurgiu, CFR Cluj 

a pierdut prima șansă în 

lupta la titlu în Liga 1, iar 

problemele misterioase din 

club încep să-și facă simțită 

prezența tot mai tare 

și în prestația din teren.

Tehnicianul Dan Petrescu 

admite că, după ce echipa sa 

a fost egalată la Giurgiu, im-

portante pentru CFR sunt par-

tidele care urmează înaintea 

duelului cu CSU Craiova, din 

Bănie. „Bursucul” susține că 

adversarele nu joacă la fel de 

intens cum o fac împotriva 

CFR-ului, oferind drept exem-

plu „dispariția” lui Constantin 

Budescu, Denis Alibec sau Ke-

hinde Fatai în meciul Astrei cu 

„juveții”, în care doar nigeri-

anul a prins câteva minute.

„Mai sunt și perioade ca a-

ceasta în viața unei echipe. Nu 

meritam să primim două goluri, 

mai ales primul, un gol întâm-

plător. Am jucat mult mai bine 

decât în meciul cu Craiova! As-

tra îi are pe Budescu și pe Ali-

bec în teren, aș vrea să fi e în toa-

te meciurile în teren, pentru că 

în meciul de la Craiova nu i-am 

văzut, nici pe Budescu, nici pe 

Alibec, nici pe Fatai”, a declarat 

Petrescu, la conferința de presă.

„Cred că prima șansă este a 

Craiovei, ei sunt pe primul loc. 

Noi suntem la mâna noastră, 

dacă vom câștiga patru meciuri, 

nu mai are ce să se întâmple. 

Însă va fi  foarte greu să câștigăm 

patru meciuri. Era prea mult 

stres, cred că asta era problema, 

s-a ratat incredibil de mult. Tre-

buie să câștigăm, nu vrem să 

fi m pe 2. Ne-a lipsit norocul, nu 

am avut noroc deloc”, a mai co-

mentat fostul internațional par-

tida de la Giurgiu.

Damjan Djokovic: „Sunt 
turbulențe la birouri”

După ce a dominat autori-

tar campionatul cap-coadă, CFR 

Cluj a avut prestații oscilante 

după pauza lungă impusă de 

pandemia de coronavirus. Acest 

lucru pare că este cauzat de 

problemele de la nivelul con-

ducerii și, cu toate că mulți ju-

cători s-au ferit să vorbească 

despre acest subiect, inclusiv 

Andrei Burcă, Damjan Djoko-

vic a recunoscut că jucătorii nu 

sunt plătiți la zi, sugerând că 

ar exista mai multe tensiuni.

„Sunt așa... un pic de 

turbulențe la birouri, ne afec-

tează și pe noi. Știi și tu cum 

e dacă nu ești plătit la zi! Îi 

afectează pe jucători, dar spe-

răm că vom da tot ce avem mai 

bun în următoarele 3-4 săptă-

mâni. Vom sta cu toții la ma-

să, după aceea vom vedea ce 

va fi ”, a dezvăluit croatul, la 

fi nalul partidei de la Giurgiu.

Andrei Burcă: 
„Nu a zis nimeni că sunt 
probleme la club”

Deși problemele fi nanciare 

își pun amprenta și asupra re-

zultatelor obținute de club, 

fundașul Andrei Burcă a refu-

zat să vorbească despre aces-

tea. Dezamăgit după partidă, 

fotbalistul adus de la FC 

Botoșani nu a reușit să explice 

pasa proastă a echipei și a re-

cunoscut că, așa cum stau lu-

crurile în acest moment în cla-

samentul Ligii 1, Universitatea 

Craiova este favorită la titlu.

„Nu a zis nimeni că sunt 

probleme la club. Suntem 

fotbaliști și trebuie să ne fa-

cem treaba pe teren. Craiova 

e favorită, au meciul direct 

contra noastră. În același timp, 

suntem și noi la mâna noas-

tră. Trebuie să fi m concentrați 

și să lucrăm mai mult. Ne-a 

spus Dan Petrescu să ținem 

capul sus, o să avem ședință 

și rezolvăm. Noi trebuie să 

fi m concentrați la campionat, 

trebuie să jucăm din nou în 

Champions League, știți ce fi -

gură frumoasă am făcut anul 

trecut”, a declarat Burcă.

Probleme în birou cu ecou în vestiar?
Dan Petrescu insinuează jocuri de culise împotriva CFR-ului. 
Damjan Djokovic vorbește despre tensiuni de ordin financiar la club.

Astra și CFR au remizat, 2-2, în etapa a 6-a din play-off -ul Ligii 1, iar campioana a rămas pe locul 2, în spatele Craiovei

ANDREI BURCĂ | fundaș CFR Cluj

 „Am venit aici cu speranța de a 
câștiga, suntem foarte supărați. Am 
condus și, de obicei, nu primeam gol. 
Acum am luat 2 goluri, cu Craiova am 
luat 3. Trebuie să facem ceva să ieșim 
din această pasă și să ținem capul 
sus. Deocamdată suntem la mâna 
noastră, chiar dacă Craiova e favorită 
la titlu. Foarte multe goluri, 
inexplicabil de multe!“
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