
MIERCURI | 8 IULIE 2020 | anul XXIII, nr. 126 (5790) | 12 pagini | 1,50 lei

ADMINISTRAȚIE

Deversări ilegale stopate 
de Garda de Mediu
Localnicii din Baciu au cerut stoparea de-
versărilor în pârâul Valea Seacă, Garda de 
Mediu Cluj s-a conformat.  Pagina 3

EDUCAȚIE

Începutul anului școlar, 
sub semnul întrebării
Dacă numărul cazurilor de COVID-19 va 
crește în continuare, școala nu va începe 
în luna septembrie.  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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ECONOMIE

Comisia Europeană prevede în 2020 
un declin al economiei României de 6%

POLITICĂ

Economia României va înre-
gistra anul acesta o scădere sem-
nifi cativă, de 6%, conform pre-
viziunilor economice din vara 
anului 2020, publicate, marţi, 
de Comisia Europeană, un ni-
vel similar cu cel previzionat în 
mai de Executivul comunitar. 
Pentru 2021, CE estimează un 
avans al PIB-ului României de 
4%, faţă de o creştere de 4,2% 
prognozată în mai.

Riscurile la adresa perspecti-
velor de creştere ar putea fi  re-
vizuite în sens negativ, averti-
zează Comisia Europeană. Un al 
doilea val de infecţii în România 
sau la unul dintre principalii par-
teneri comerciali ai săi ar putea 
întârzia redresarea economiei. 
În plus, un factor important es-
te modul în care autorităţile re-
zolvă temerile privind traiecto-
ria fi scală de dinainte de pande-
mie, care, dacă nu va fi  rezolva-
tă, ar putea afecta în cele din ur-
mă încrederea investitorilor, ar 
putea duce la costuri de fi nan-
ţare mai ridicate şi la o creştere 
mai lentă, se arată în raportul 
publicat de Comisia Europeană.

În mai, Executivul comuni-
tar previziona că deficitul gu-
vernamental va ajunge la 
9,2% din PIB în acest an şi la 
aproximativ 11,4% din PIB în 
2021. Rata inflaţiei a scăzut 
de la 4% în decembrie 2019 
la aproximativ 1,8% în mai 
2020 şi ar urma să se situeze 
în medie la 2,5% în acest an. 
Rata inflaţiei ar urma să creas-
că la un nivel mediu de 2,8% 
anul viitor, sprijinită de redre-
sarea cererii, previzionează 
Comisia Europeană.

Economia României a arătat 
semne de rezistenţă în primul 
trimestru din acest an. PIB-ul 
a crescut cu 2,4% în ritm anu-
al şi cu 0,3% în ritm trimestri-
al, sprijinit în principal de con-
sumul privat şi de acumularea 
de stocuri. Formarea brută de 
capital fi x a continuat să creas-
că, deşi într-un ritm semnifi ca-
tiv mai lent decât pe ansam-
blul lui 2019. Exporturile nete 
au afectat creşterea, deoarece 
acestea au scăzut în urma re-
ducerii cererii externe, consi-
deră Comisia Europeană.

România ar putea reveni la 
starea de urgență dacă lucruri-
le scapă de sub control în ceea 
ce privește numărul de infectări 
cu coronavirus. Declarația a fost 
făcută de liderul senatorilor 
PNL, Daniel Fenechiu, pentru 
RFI. El a acuzat opoziția că a 
instigat populația să nu respec-
te deciziile luate de Guvern.

„În România, în perioada as-
ta, a existat o majoritate parla-
mentară care a persifl at existența 
virusului COVID-19, că a exis-
tat aceeași majoritate care prac-

tic a incitat pentru nerespecta-
rea măsurilor dispuse de Gu-
vern, propuse de specialiștii în 
materie”, a spus Daniel Fene-
chiu, liderul senatorilor PNL.

„În situația în care cu adevă-
rat lucrurile vor redeveni grave, 
nu vă îndoiți că Guvernul va lua 
măsurile de rigoare. Nu exclud 
posibilitatea ca, dacă lucrurile 
scapă de sub control, să avem 
o nouă stare de urgență”, a de-
clarat el. Starea de urgență în 
România a fost instituită între 
16 martie și 14 mai.

Gafa monumentală a unui PSD-ist îl poate costa postul de consilier.
Fake news de proporții! Imaginea Miei Khalifa, asociată cu o elevă de 10 la Bac. Pagina 4

Liderul senatorilor PNL: „Nu exclud 
să avem o nouă stare de urgență!”

Situația epidemiei 
de coronavirus

29.620 de persoane infectate 
la nivel național

783.337 de teste prelucrate

231 pacienți la Terapie Intensivă

712 cazuri confi rmate la Cluj

20.543 vindecați

1.799 decese
*până la închiderea ediției

„Miresme” nepedepsite!
Nicio amendă pentru cei care miros urât în autobuz!
Timp de cinci luni, niciun călător nu a fost sancţionat pentru că a urcat în autobuz 
mirosind urât. Cei care au fost prinşi... nu au avut acte de identitate! Pagina 6

Clima subtropicală inundă străzile din Cluj-Napoca?

Explicația viceprimarului Dan Tarcea după străzile inundate de ploi: „Canalizarea a fost proiectată pentru clima 
de acum 30 de ani. Trecem la o altă zonă de climă subtropicală, cu un nivel al precipitațiilor mai ridicat”. Pagina 3
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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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Tineri bănuiţi de furt 
şi distrugere, identificaţi 
de poliţiştii clujeni
În urma activiţălor informativ-operative, la da-
ta de 6 iulie a.c., poliţiștii din cadrul Secţiei 8 
Poliţie Rurală Huedin au identifi cat doi tineri 
de 17 și 18 ani, din comuna clujeană Aghireșu, 
bănuiţi de săvârșirea infracţiunilor de furt califi -
cat și distrugere. Potrivit Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, la data de 22 mai 
a.c., poliţia a fost sesizată de către un bărbat 
de 51 de ani, din comuna Baciu, despre faptul 
că, în perioada martie-mai, persoane necunos-
cute au pătruns prin efracţie, prin fortarea sis-
temelor de inchidere, în locuinţa sa din comu-
na Aghireșu, de unde au sustras mai multe a-
parate electronice și scule electrice, fi ind, de a-
semenea, distrus gardul împrejmuitor al locu-
inţei. Urmare a săvârșirii infracţiunilor, a fost 
cauzat un prejudiciu de aproximativ 17.000 lei. 
Poliţiștii au recuperat parte din bunurile sustra-
se, acestea fi ind predate persoanei vătămate. 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracţiunilor de furt califi cat și distru-
gere, fapte prevăzute și pedepsite de Codul pe-
nal. Totodată, poliţiștii continuă cercetările, în 
vederea recuperării prejudiciului în totalitate.

Ziua în amiaza mare, la furat 
de biciclete cu un minor
La data de 6 iulie a.c., în urma investigaţiilor 
efectuate, poliţiștii Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca 
au reţinut un tânăr de 21 de ani, din munici-
piul Cluj-Napoca, bănuit de săvârșirea infracţiu-
nii de furt. Cel în cauză, la data de 5 iulie a.c., 
în jurul orei 13:10, împreună cu un minor de 
14 ani, au sustras de pe un autoturism staţio-
nat în cartierul Mărăști două biciclete, cauzând 
un prejudiciu de circa 4.000 lei. În cauză se 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii in-
fracţiunii de furt, faptă prevăzută și pedepsită 
de Codul penal. Tânărul de 21 de ani a fost re-
ţinut pentru 24 de ore, urmând a fi  prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecatoria 
Cluj-Napoca, în vederea continuării cercetărilor. 

Bicicletele au fost recuperate de către poliţiști, 
de pe una dintre acestea lipsind componente 
în valoare aproximativă de 200 lei.

Bărbat omorât de un taur 
la o fermă din Săvădisla
Un bărbat din judeţul Cluj a murit, iar un al doi-
lea a fost rănit grav de un taur. Oribilul incident 
s-a petrecut la o fermă din comuna Săvădisla, 
luni seara, iar oamenii sunt șocaţi de cele întâm-
plate. „Un taur care era furios a atacat doi fermi-
eri de la o fermă din comună, care voiau să ba-
ge vacile în grajd. Pe primul l-a împuns cu coar-
nele și l-a omorât, iar cel de-al doilea a încercat 
să îl ajute, dar a fost atacat și el și a fost rănit”, a 
declarat primarul Gebe Tamás, pentru 
Mediafax. Bărbatul rănit a reușit să fugă și să 
dea un telefon, iar la locul incidentului s-a pre-
zentat edilul din Săvădisla cu un vânător. „Taurul 
a venit spre noi și a fost împușcat de la circa 3 
metri. Nu am mai văzut așa ceva în viaţa mea”, 
a povestit primarul din Săvădisla. Bărbatul rănit 
a fost transportat de urgenţă la spital.

Pe scurt

Mai bogată ca niciodată 

în premiere, selecţia de 

fi lme româneşti de la cea 

de-a 19-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania 

cuprinde un număr 

record de 21 de lungme-

traje şi 16 scurtmetraje, 

care vor fi  proiectate, în 

prezenţa realizatorilor, 

între 31 iulie şi 9 august, 

la Cluj-Napoca. 15 dintre 

ele vor avea parte de 

prima întâlnire cu publi-

cul din România, în secţi-

unea Zilele Filmului 

Românesc, iar şapte vor 

fi  în premieră mondială.

,,Un fi lm de o seriozitate 

aproape intimidantă’”, cum îl 

descrie Screen Daily, Malmkrog, 

drama de epocă pentru care Cris-
ti Puiu a câştigat Premiul de re-

gie în secţiunea Encounters la 

Berlinale, se va vedea pentru pri-

ma dată în România la TIFF. De 

la Berlin vine şi Tipografi c Ma-
juscul, de Radu Jude, care pune 

în contrast imagini din arhiva 

TVR cu povestea reală, adapta-

tă anterior pentru scenă de Gia-

nina Cărbunariu, a unui adoles-

cent prins în timp ce scria me-

saje antisistem pe ziduri, în co-

munism. Din evenimente reale 

– intervenţia Jandarmeriei în ca-

zul confl ictului de la Muzeul Ţă-

ranului Român, când un grup 

de protestatari a întrerupt pro-

iecţia unui fi lm LGBT – se inspi-

ră şi Dan Chişu în 5 minute, pro-

iectat în premieră la Varşovia.

Despre distanţa dintre aştep-

tări şi realitate vorbeşte noul fi lm 

semnat de Tudor Cristian Jurgiu, 

Şi poate mai trăiesc şi azi: se-
duşi de ideea unei iubiri perfec-

te, ca-n fi lme şi cărţi, doi tineri 

îşi propun s-o trăiască pe pielea 

lor. În premieră absolută va ru-

la şi Început al lui Răzvan Să-

vescu, despre încercarea unui 

cuplu de a face faţă noii realităţi, 

după ce se izolează la munte.

Ivana Mladenovic e regizoa-

re şi protagonistă a unei poveşti 

neconvenţionale despre aparte-

nenţă şi dor, spusă cu umor şi 

tandreţe în Ivana cea Groazni-
că, premiată la Locarno. Acto-

rul Teodor Corban are rolul cen-

tral în două debuturi puternice: 

fi lmul poliţist Urma (r. Dorian 

Boguţă), despre dispariţia neaş-

teptată a unui pianist, şi Cărtu-
ran (r. Liviu Săndulescu), des-

pre ultimele aranjamente ale 

unui bărbat care afl ă că nu mai 

are mult de trăit. Nominalizată 

la Premiile Academiei Europe-

ne de Film, animaţia Călătoria 
fantastică a Maronei (r.Anca 

Damian) este povestea înduio-

şătoare a unei căţeluşe cu na-

sul în formă de inimă.

Despre deportările din anii 

‘50 în Câmpia Bărăganului vor-

beşte noul fi lm al lui Andrei Zin-

că, Şi atunci… ce e libertatea?, 
bazat pe nuvela Proiecte de tre-

cut a Anei Blandiana. Din fap-

te istorice reale se inspiră şi Car-
dinalul (Nicolae Mărgineanu), 

povestea episcopului greco-ca-

tolic Iuliu Hossu, cel care a ci-

tit în faţa românilor strânşi la 

Alba Iulia proclamaţia Unirii de 

la 1 decembrie 1918.

Selecţia de documentare es-

te, la rândul ei, generoasă: 10 

dintre cele 21 de lungmetraje 

sunt poveşti nonfi cţionale, une-

le aduse în premieră pe marele 

ecran. ,,Devastator de sincer şi 

emoţionant’’, scrie Film Threat 

despre Acasă, debutul lui Radu 

Ciorniciuc, distins cu Premiul 

Special al Juriului pentru ima-

gine la Sundance. Filmul docu-

mentează viaţa unei familii ne-

voite să se mute din locul pe 

care îl numea acasă, Delta Vă-

căreşti. Acelaşi peisaj e abordat 

dintr-o altă perspectivă în Del-

ta Bucureştiului, regizoarea E-

va Pervolovici explorând istoria 

acestei adevărate oaze din mij-

locul Capitalei.

Lemn, realizat de Monica Lă-

zurean Gorgan, Michaela Kirst 

şi Ebba Sinzinger, demască ac-

ţiunile ilegale de defrişare ale 

marilor companii exploatatoa-

re. Cutremurător, multi-premi-

atul Colectiv (r. Alexandru 

Nanau) dezvăluie o întreagă re-

ţea a corupţiei, minciunii şi ma-

nipulării în sistemul sanitar ro-

mânesc. Tulburător este şi To-
tul nu va fi  bine (r. Adrian Pâr-

vu şi Helena Maksyom), un do-

cumentar despre prima gene-

raţie născută după dezastrul 

nuclear de la Cernobîl. Direc-

torul de imagine Tudor Platon 

debutează în regie cu Casa cu 
păpuşi, o incursiune într-un u-

nivers special: vacanţa anuală 

a unor femei de 70 de ani, pes-

te care timpul pare să nu fi  tre-

cut. Profu’, debutul lui Alex 

Brendea, e portretul plin de umor 

al unui profesor neconvenţio-

nal şi carismatic care îşi dă de-

misia din învăţământ şi deschi-

de o şcoală de meditaţii în mi-

cul său apartament.

Aşteptaţi răspunsul opera-
torului, de Pavel Cuzuioc, este 

o alegorie audiovizuală despre 

comunicare în era modernă, cu 

tehnicieni care repară cablu, din 

mai multe ţări, fi ecare interac-

ţionând diferit cu clienţii lui. Si-
beria din oase, de Leontina Vă-

tăman-Mărgineanu, adună măr-

turii de la basarabenii deportaţi 

în Siberia în urmă cu 70 de ani. 

Tot despre istoria Basarabiei vor-

beşte şi Grădina Sovietică, do-

cumentarul lui Dragoş Turea 

despre experimentul secret al 

lui Nikita Hruşciov de a trans-

forma Moldova în Grădina So-

vietică, prin folosirea energiei 

atomice în agricultura locală.

Selecţia Zilelor Filmului Ro-

mânesc e întregită de 16 scurt-

metraje, cele mai multe dintre 

ele la prima întâlnire cu publi-

cul: Contraindicaţii (r. Lucia 

Chicos), inclus în selecţia 

Cinéfondation la Cannes 2020, 

El iubeşte ochii mei (r. Enxhi 

Rista) – votat Cel mai bun 

scurtmetraj documentar la Pre-

miile Gopo 2020, These Days
(r. Andrei Creţulescu), anima-

ţia Moartea şi Cavalerul (r. 

Radu Gaciu), Basmofi lia (r. 

Tudor Cristian Jugiu), Luna 
mea (r. Claudiu Mitcu), Saşa 
şi Petre (r. Luca Istodor), Zim-
nicea (r. Bogdan Naumovici), 

Amar (r. Sarra Tsorakidis), Co-
rigent (r. George ve Ganaea-

ard), Idila (r. Mihai Mincan), 

Totul pentru Riana (r. Mihai 

Dragolea), Laila (r. Raya Al 

Souliman),  (r. 

Alina Şerban), Despre ce nai-
ba să scriu? (r. Matei Mono-

ranu), Bucureştiul văzut de 
sus (r. Andrei Răuţu).

Anul premierelor la TIFF
Cea de-a 19-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania 
cuprinde un număr record de 21 de lungmetraje şi 16 scurtmetraje

21 de lungmetraje și 16 scurtmetraje vor fi  proiectate între 31 iulie și 9 august, la Cluj-Napoca
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Succes temporar 

pentru localnicii 

din Baciu. Deversările 

unei fi rme de lactate din 

comună au fost stopate.

„Sesizările funcţionează!”, 

exclamă deputatul indepen-

dent de Cluj Adrian Dohota-

ru, care a sprijinit – prin cam-

pania Someşul Nostru – cetă-

ţenii din comuna clujeană Ba-

ciu să facă sesizări privind po-

luarea care ulterior ajunge în 

râul Someşul Mic. Deversări-

le unei fi rme de lactate au fost 

stopate, cel puţin momentan.

Fauna existentă 
a dispărut

Localnicii din Baciu erau 

nemulţumiţi de deversările 

din Valea Seacă, ce ajung în 

Nadăş, apoi în Someşul Mic. 

În urmă cu câteva săptămâni, 

un cetăţean a trimis o sesiza-

re prin care semnala poluarea 

cursului de apă. Acesta punc-

tează că de peste un deceniu 

în satul Coruşu, comuna Ba-

ciu, există o fabrică de pro-

duse lactate.

„Societatea ce adminis-

trează de aproximativ 2 ani 

respectiva fabrică recurge, în 

mod repetat, la deversări ile-

gale în pârâul Valea Seacă. 

Sunt deversări ale reziduu-

rilor provenite din procesul 

tehnologic: reziduuri biolo-

gice, detergenţi şi alte mate-

rii toxice ajung într-un pâ-

râu cu debit destul de scă-

zut”, se arată în sesizarea 

localnicului din Baciu.

Dacă în trecut exista o fa-

ună permanentă (broaşte, 

peşti, raţe etc.), acum, în 

aval de acea deversare, nu 

mai există nimic pe o bună 

porţiune a cursului de apă. 

Apa pârâului se putea folo-

si la adăpatul animalelor din 

gospodării, la udatul grădi-

nilor şi, nu de puţine ori, 

grupuri de căprioare veneau 

să se adape în acea zonă. 

Acum, cine foloseşte apa din 

aval de deversare o face ris-

când sau în necunoştinţă de 

cauză, se plâng localnicii 

din Baciu.

„Nu este vorba despre o 

poluare accidentală, minoră 

sau punctuală. Este repetiti-

vă şi cu extindere. Pârâul se 

varsă în râul Nadăş (unde a 

apărut mortalitate piscicolă 

în câteva rânduri), mai de-

parte străbătând municipiul 

Cluj-Napoca în Someşul Mic. 

Din tot acest mic bazin hi-

drografi c oamenii adapă ani-

male, udă grădini de legu-

me”, potrivit sesizării.

Deversările de ape uzate 
au fost oprite

Prin sesizarea la Garda Na-

ţională de Mediu (GNM), Co-

misariatul Judeţean Cluj, bă-

cenii solicitau stoparea sursei 

de poluare şi „luarea unor mă-

suri rapide” pentru intrarea 

în legalitate a respectivei so-

cietăţi comerciale. Răspunsul 

GNM Serv. CJ Cluj referitor la 

disconfortul creat prin dever-

sări de ape uzate în pârâul Va-

lea Seacă, din localitatea Co-

ruşu, nu a întârziat.

„Ca urmare a unei sesizări 

anterioare, au fost efectuate 

controale la compania cu ac-

tivitate de fabricare produse 

lactate şi brânzeturi, pentru 

care deţine autorizaţie de me-

diu. Au fost dispuse măsuri 

pe linie de protecţia mediu-

lui, respectiv: desfi inţarea con-

ductei vizibile (de circa 1,2 

metri), situată în malul pârâ-

ului Valea Seacă; golirea în to-

talitate a bazinului betonat vi-

danjabil, curăţarea acestuia şi 

blindarea prin betonare a ori-

fi ciilor existente, măsuri rea-

lizate în prezenţa reprezen-

tanţilor instituţiei noastre. Du-

pă înregistrarea sesizării dum-

neavoastră, nu s-au constatat 

deversări de ape uzate”, se 

arată în răspunsul oferit de 

Garda Naţională de Mediu.

„Vom face şi noi o serie de 

sesizări în luna iulie la primă-

riile din zona metropolitană 

Cluj, la Garda de Mediu, la 

Apele Române şi Compania 

de Apă Someş SA, privind po-

luarea din râu şi derevsările 

ilegale de deşeuri. Urmează 

cu Asociaţia Societate Orga-

nizată Sustenabil (SOS) o no-

uă cartare a deşeurilor la pas, 

cu bicicleta şi cu canoe, plus 

o mică acţiune de curăţenie 

pentru a impulsiona autorită-

ţile la o curăţenie de anver-

gură şi la prinderea celor ca-

re aruncă ilegal”, promite de-

putatul Adrian Dohotaru.

Sesizările funcţionează! Localnicii din Baciu au cerut stoparea 
deversărilor ilegale, Garda de Mediu s-a conformat.

Lucrări de întreţinere 
şi modernizare 
pe mai multe străzi

Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă lucrări de 
reparaţii și modernizare pe 
mai multe străzi din munici-
piu, pe toată durata săptămâ-
nii. Astfel, vor avea loc inter-
venţii pentru modernizare, re-
paraţii și întreţinere străzi, 
alei și trotuare pe 12 străzi 
din Cluj-Napoca, în săptămâ-
na în curs.
Reparaţii și întreţinere străzi, 
alei și trotuare: str. Primăverii 
nr. 8, str. Primăverii nr. 20, 
str. Dâmboviţei nr. 79-87 
(trotuare), Aleea Bibliotecii, 
str. Anina nr. 1, str. L. 
Pasteur, str. București (sema-
forizări treceri de pietoni), 
str. Traian Vuia (semaforizări 
treceri de pietoni).
Modernizări: str. Valea Fânaţelor 
(tronson între str. Oașului și in-
tersecţia cu str. Fânaţelor), zonă 
adiacentă parking suprateran str. 
Mogoșoaia nr. 9, suprafeţe adia-
cente străzilor Tulcea – Dunării – 
Oltului – Jiului, str. General 
Traian Moșoiu.

Pe scurt

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Viceprimarul Dan Tarcea 

a arătat că schimbările 

climatice se fac tot mai 

simţite în Cluj-Napoca, 

iar ploile torenţiale tot 

mai dese fac ca sistemul 

de canalizare, proiectat 

în urmă cu câteva zeci 

de ani, să nu mai ţină 

pasul cu precipitaţiile.

„Din nefericire, asistăm în 

ultimii ani la o schimbare a cli-

mei din ce în ce mai abruptă şi 

uitaţi că ne afectează şi pe noi. 

Dacă până acum vedeam la te-

levizor în ţările vestice că se în-

tâmplă inundaţii şi apele ajung 

la nişte cote alarmante, acum 

se întâmplă şi la noi. Canaliza-

rea a fost proiectată la un anu-

mit normativ, la clima de acum 

20-30 de ani, or astăzi, se pare 

că încet, dar sigur, trecem la o 

altă zonă de climă subtropica-

lă cu un nivel al precipitaţiilor 

mult mai ridicat decât în alte 

perioade. Avem perioade de se-

cetă îndelungată urmate de ploi 

ambundente, ori canalizarea 

plovială funcţionează ca şi o 

chiuvetă. E ca şi când turnaţi 

deodată o găleată de apă într-o 

chiuvetă. Practic, aşa se întâm-

plă şi cu canalizarea în munici-

piul Cluj-Napoca, în anumite 

zone”, a declarat Dan Tarcea, 

într-o emisiune online.

Canalizare schimbată pe 
mai multe străzi din Cluj

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca a spus că muni-

cipalitatea a schimbat canali-

zarea în mai multe zone care 

prezentau pericol de inunda-

ţii în anii trecuţi şi că se lu-

crează în continuare la identi-

fi carea şi schimbarea sistemu-

lui de scurgere în zonele care 

încă sunt problematice.

„Am avut întâlniri cu Com-

pania de Apă, încă de acum trei 

ani de zile şi am făcut câteva in-

vestiţii în această direcţie. Aş vrea 

să vă spun că am schimbat ca-

nalizarea de pe strada Mihai Emi-

nescu, era o zonă unde ieşea tot 

timpul apa când erau ploi mai 

abundente sau dacă vă aduceţi 

aminte, în zona Nodului N, aco-

lo aveam de asemenea proble-

me în fi ecare an la ploi torenţi-

ale. Şi acolo am reuşit să schim-

băm canalizarea. De asemenea, 

în Piaţa Lucian Blaga a fost fă-

cută o canalizare care se conec-

tează cu un canal colector cu un 

diametru de doi metri care tre-

ce pin zonă. Am identifi cat anu-

mite zone unde am intervenit, 

dar mai avem şi alte zone de in-

tervenit, cum sunt strada Cea-

hlău sau strada Frunzişului. Stra-

da Frunzişului funcţionează ca 

şi o pâlnie, acolo unde este şi 

podul. Mai trebuie făcute astfel 

de intervenţii punctuale pentru 

a elimina aceste neajunsuri, la 

Cluj”, a adăugat acesta.

„Se fac zilnic decolmatări 
ale gurilor de canal”

Dan Tarcea a mai spus că 

Primăria Cluj-Napoca, alături 

de Compania de Apă Someş SA 

lucrează zilnic la decolmatarea 

gurilor de canal şi a rigolelor.

„Suntem în parteneriat cu 

Compania de Apă şi se fac zil-

nic decolmatări ale gurilor de 

canal şi canalizărilor şi se de-

colmatează şi rigolele pe care 

noi le avem în administrare. 

Am primit o hartă de la Com-

pania de Apă şi pot să vă asi-

gur că există reţele subterane 

cu diametru de un metru sau 

de doi metri, care trebuie să 

colecteze apele pluviale. Nu 

discutăm de canalizarea me-

najeră, pentru că nu din cau-

za acesteia refulează canale-

le”, a conchis Dan Tarcea.

Canalizarea nu mai ține pasul 
cu... schimbările climatice?!
Viceprimarul Dan Tarcea: „Canalizarea a fost proiectată pentru clima de acum 30 de ani. 
Trecem la o altă zonă de climă subtropicală cu un nivel al precipitațiilor mai ridicat.”

Canalizarea nu mai ţine pasul cu schimbările climatice, spune viceprimarul Dan Tarcea

Atât strada Observatorului, cât și varianta Zorilor – Mănăștur 
au fost blocate de inundaţii, luni seară, după o ploaie toren-
ţială zdravănă. Participanţii la trafi c au postat mai multe ima-
gini video pe reţelele de socializare. Cozi de zeci de mașini 
s-au format în cartierele Zorilor și Mănăștur, din cauza inun-
daţiilor apărute pe strada Frunzișului, acolo unde pietrișul 
de pe marginea carosabilul a pătruns pe drum.

Ploaia torențială „a paralizat” Clujul 
și a inundat mai multe străzi
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Un consilier local din 

Câmpia Turzii a distribuit 

o postare cu fosta actriţă 

porno Mia Khalifa, 

care era prezentată drept 

o elevă săracă şi care, 

în ciuda greutăţilor fi nan-

ciare, a luat nota 10 la 

Examenul de Bacalaureat.

Ionel Isac Tudorache, con-

silier local PSD în Câmpia 

Turzii, a căzut în capcana 

celor care distribuie fake ne-

ws pe reţelele sociale. Spre 

nefericirea sa, el a distribu-

it pe pagina sa de Facebook 

o poză cu fosta actriţă por-

no Mia Khalifa, fiind pre-

zentată ca o elevă care a lu-

at nota 10 la Bacalaureat, 

scrie Digi24.

„Ea este Alexandra Timof-

te, o elevă din România ca-

re a învăţat si a scris la lu-

mânare si care a luat Bacul 

cu 10... Dar noi o promovăm 

pe Vulpiţa şi Viorel... Bravo 

Alexandra, ţine-o tot aşa!”, 

era mesajul care însoţea fo-

tografi a cu faimoasa actriţă 

libano-americană.

Postarea distribută de 

consilierul local din Câmpia 

Turzii a fost încărcată de pe 

un cont de Facebook cu nu-

mele „Vadu Izei”. Alte câte-

va sute de persoane au dis-

tribuit „vestea bună” des-

pre „eleva silitoare”. Marţi 

dimineaţă, postarea încă e-

ra activă pe contul lui Ionel 

Isac Tudorache, deşi gafa 

consilierului PSD a fost ta-

xată imediat în comentarii.

Astfel de postări sunt fă-

cute de diverse persoane în 

glumă, pentru a taxa naivi-

tatea oamenilor care distri-

buie tot felul de informaţii şi 

mesaje fără să pună la îndo-

ială veridicitatea lor. De exem-

plu, Mia Khalifa s-a apucat 

de fi lme porno în octombrie 

2014, fi ind la un moment dat 

cea mai urmărită actriţă pe 

site-ul Pornhub, industrie la 

care a renunţat în 2018.

PSD Câmpia Turzii 
se dezice de Ionel Isac

Organizaţia Partidului So-

cial Democrat (PSD) Câm-

pia Turzii şi-a cerut scuze 

public pentru derapajul con-

silierului Ionel Tudorache 

Isac. PSD Câmpia Turzii a 

ieşit cu un mesaj public prin 

care transmite că îşi cere 

public iertare pentru dera-

pajul consilierului local, dar 

se şi dezice de ieşirile pu-

blice ale acestuia.

„PSD Câmpia Turzii îşi 

cere public scuze pentru de-

rapajul consilierului Ionel 

Tudorache Isac. Organizaţ ia 

PSD Câ mpia Turzii se dezi-

ce de ieş irile publice ale 

consilierului local Ionel Tu-

dorache Isac, de aceea ne 

cerem public scuze pentru 

derapajele acestuia”, se ara-

tă într-un mesaj postat pe 

pagina oficială de Facebook 

a organizaţiei.

Ba mai mult, partidul ia 

măsuri pentru excluderea 

acestuia şi retragea spriji-

nului său politic, arătând că 

Ionel Tudorache Isac „nu es-

te la prima abatere”. „Pen-

tru că  nu este la prima aba-

tere de acest fel, dorim să  

vă  aducem la cunoş tinţ ă  fap-

tul că  î n cel mai scurt timp 

vom demara procedurile de 

excludere din partid a dom-

nului Isac ş i retragerea spri-

jinului politic din Consiliul 

Local Câ mpia Turzii”, potri-

vit PSD Câmpia Turzii.

Consilierul local Isac
se scuză şi acuză

Într-un „drept la replică” 

tăios, consilierul local Isac 

spune că le este „recunos-

cător” protagoniştilor care 

„au ,promovat eroarea sa 

prin naivitate” de a fi feli-

citat o elevă de 10 din Ro-

mânia, „dând un share co-

mentariului, nicidecum ima-

ginii foto”. „Nu am ştiut fap-

tul că PNL Câmpia Turzii a-

re departament de imagine 

care se ocupă de industria 

pornografică”, se arată într-o 

postare pe Facebook a lui 

Ionel Tudorel Isac.

„Consider că această pos-

tare, regizată şi montată în 

laboratoarele porno ale PNL 

Câmpia Turzii este o jigni-

re adusă elevilor de 10 din 

România. Cât de mârşav, 

lipsit de caracter poţi să fii 

ca să asociezi munca de ani 

de zile a unor elevi emi-

nenţi, care ne fac cinste, cu 

imaginea unei starlete por-

no? Poate că părinţii aces-

tor elevi ar trebui să se se-

sizeze şi să ia atitudine fa-

ţă de asemenea manifestări 

manipulatoare şi mizerabi-

le. Ruşine să vă fie, mize-

rabililor! Personal nutresc 

un sentiment de mândrie şi 

doresc încă o dată să feli-

cit toţi elevii de 10 din Ro-

mânia”, a încercat să se 

scuze consilierul local din 

Câmpia Turzii.

Cum a ajuns o actriţă porno elevă de 10 la Bac?
Un consilier PSD a muşcat „momeala” fake news şi riscă să fie exclus din partid. 
Imaginea faimoasei Mia Khalifa, asociată pe Facebook cu o elevă săracă, dar silitoare!

Fosta starletă porno Mia Khalifa... în rolul elevei de 10 Alexandra Timofte
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Prin Ordinul Ministrului 

Educaţiei şi Cercetării 

nr. 4673 din 6 iulie 2020, 

domnul Prof.univ.dr.ing. 

Vasile Ţopa (foto) a fost 

confi rmat în funcţia de rec-

tor al Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca (UTCN).

Aceasta confi rmare urmea-

ză alegerilor din 18 iunie 

2020, când comunitatea aca-

demică a UTCN şi-a ales Rec-

torul, din primul tur de scru-

tin, pentru al doilea mandat 

consecutiv, în persoana dom-

nului Prof.univ.dr.ing. Vasile 

Ţopa, care a întrunit 93% din 

voturile exprimate, prezenţa 

la vot fi ind de 76%. Ulterior, 

Senatul universitar, întrunit 

în data de 19 iunie 2020 a va-

lidat acest rezultat.

Programul managerial pro-

pus de domnul Prof.univ.dr.ing. 

Vasile Ţopa poate fi  consultat 

accesând link-ul https://vasile-

topa.ro/. Acest program, prin 

direcţiile de dezvoltare defi nite 

consolidează evoluţiile pozitive 

din ultimii ani şi transformă ten-

dinţele viitorului în oportunităţi 

de progres, dezvoltare şi succes.

Rectorul UTCN pentru mandatul 2020-2024 
este Prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca a reluat zboru-

rile spre şi dinspre Marea 

Britanie, Spania, Olanda 

şi Belgia, de marţi.

Lista ţărilor din zona ver-

de, cele care sunt exceptate de 

la aplicarea măsurilor de ca-

rantină sau izolare, a fost ac-

tualizată de Guvernul Româ-

niei. Astfel, începând de marţi, 

clujenii pot zbora din nou spre 

şi dinspre destinaţii din Spa-

nia, Olanda, Belgia, Marea Bri-

tanie sau Tunisia.

Gradul de încărcare 
este vizibil scăzut

Compania aeriană Wizz Air 

va opera zboruri către 6 desti-

naţii din Spania, 3 destinaţii din 

Marea Britanie, o destinaţie din 

Olanda şi o destinaţie din Bel-

gia, potrivit conducerii Aeropor-

tului Internaţional „Avram Ian-

cu” din Cluj-Napoca.

„S-au reluat zborurile spre 

Spania, Marea Britanie, Bel-

gia. Azi dimineaţă (marţi – 

n.r.) am avut deja primul zbor 

spre Luton, cu 46 de pasageri. 

Desigur, ne aşteptăm ca acest 

număr să crească în curând. 

Au fost destinaţii foarte aştep-

tate de Aeroport şi de pasa-

geri. De asemenea, zborurile 

spre Tunisia vor fi  reluate”, a 

confi rmat David Ciceo, pen-

tru Monitorul de Cluj.

„Astăzi (marţi – n.r.) vom 

avea zbor şi spre Doncaster, 

Zargoza, Valencia. Deocamda-

tă avem un grad de încărcare 

mai scăzut, însă preconizăm 

că în luna iulie, numărul pa-

sagerilor va ajunge la 15-25% 

din numărul pasagerilor de pe 

aeroport în aceeaşi lună din 

2019”, a mai spus directorul 

general al Aeroportului Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj.

Destinaţii fi erbinţi 
de vacanţă, încă blocate

Potrivit directorului Aeropor-

tului Cluj, cele mai aşteptate des-

tinaţii spre care nu sunt încă per-

mise zborurile sunt Turcia şi 

Egipt, ţări populare în rândul clu-

jenilor pentru petrecerea conce-

diului. „Mai aşteptăm reluarea 

zborurilor cu Turcia, deoarece 

aveam planifi cate multe zboruri 

charter spre această destinaţie. 

De asemenea, pasagerii din Egipt 

încă nu sunt exceptaţi de la izo-

lare”, a adăugat David Ciceo.

Biletele de avion sunt puse 

în vânzare şi se pot achiziţio-

na on-line, pe pagina de inter-

net a companiei aeriene sau 

de la agenţiile de ticketing. 

Pentru detalii referitoare la zbo-

rul pentru care şi-au achiziţi-

onat bilete de avion, recoman-

dăm pasagerilor să menţină 

legătura cu operatorul aerian.

Totodată, având în vedere 

situaţia generată de pandemia 

de COVID-19, pasagerii trebu-

ie să se prezinte la birourile 

de check-in din aeroport cu 3 

ore înainte de zbor, să respec-

te toate măsurile de distanţa-

re socială, măsurile sanitare 

obligatorii de purtare a măş-

tii şi toate instrucţiunile per-

sonalului aeroportuar.

Liber la zboruri spre Spania şi Marea Britanie!
Aeroportul Cluj a reluat zborurile spre mai multe destinaţii din Europa. 
Directorul general David Ciceo: „Deocamdată avem un grad de încărcare mai scăzut”.

Zborurile spre şi dinspre Marea Britanie, Spania, Olanda şi Belgia au fost reluate pe Aeroportul Cluj

Marea Britanie
Londra-Luton – 7 frecvenţe/săptămână – zilnic

Birmingham – 2 frecvenţe/săptămână – 
miercuri și duminică

Doncaster – 2 frecvenţe/săptămână – marţi 
și sâmbătă

Spania
Madrid – 3 frecvenţe/săptămână – luni, 
miercuri și vineri

Barcelona – 5 frecvenţe/săptămână – marţi, 
miercuri, joi, sâmbătă și duminică

Valencia – 2 frecvenţe/săptămână – marţi și 
sâmbătă

Zaragoza – 3 frecvenţe/săptămână – marţi, 
joi și sâmbătă

Alicante – 2 frecvenţe/săptămână – miercuri 
și duminică

Palma de Mallorca – 1 frecvenţă/săptămână 
– sâmbătă

Olanda

Eindhoven – 3 frecvenţe/săptămână – marţi, 
joi și sâmbătă

Belgia

Charleroi – 5 frecvenţe/săptămână – marţi, 
miercuri, joi, sâmbătă și duminică

Programul zborurilor spre Marea Britanie, Spania, Olanda și Belgia

Tribunalul Comercial Cluj 

a obligat CEC Bank să sus-

pende plata ratelor pentru 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” (AIAA) din 

Cluj-Napoca, pentru un cre-

dit luat în urmă cu 6 ani.

Conform sentinţei din 7 iu-

lie, Aeroportul Cluj benefi ciază 

de suspendarea plăţii ratelor 

pentru 9 luni, în intervalul apri-

lie – decembrie. Creditul a fost 

luat în anul 2014, pentru o pe-

rioadă de 20 de ani, pentru aco-

perirea cheltuielilor de extinde-

re a pistei şi are valoarea de 45 

de milioane de lei. În perioada 

aprilie-decembrie 2020, Aero-

portul Cluj ar fi  trebuit să plă-

tească suma de 3,5 milioane de 

lei din acest credit.

„Admite în parte cererea de 

acordare a facilităţilor fi scale 

formulată de reclamantul AI-

AA CLUJ SA. Dispune reduce-

rea obligaţiei reclamantului de 

plată a taxei judiciare de tim-

bre de la 38.085 lei la 19.042,5 

lei şi eşalonarea plăţii taxei ju-

diciare de timbru astfel redu-

se în 12 rate lunare a câte 

1.586,87 lei fi ecare, scadente 

la data de 15 a fi ecărei luni, 

prima rată fi ind scadentă la 

data de 15 iulie 2020. Fără ca-

le de atac”, se arată în soluţia 

pe scurt din 30 iunie.

Aeroportul Cluj mizează 
pe resursele fi nanciare

„În perioadele de criză, este 

bine să avem resursele fi nanci-

are, mă refer la cash fl ow, ne-

cesar plăţilor viitoare, astfel în-

cât să preîntâmpinăm situaţii de 

difi cultate fi nanciară. Aeropor-

tul nu are difi cultăţi fi nanciare 

acum. Am considerat inclusiv 

facilităţile date prin Ordonanţa 

de Urgenţă 37, cu privire la amâ-

narea plăţii ratelor pentru cre-

ditele bancare, să benefi ciem de 

această facilitate şi să solicităm 

CEC Bank, la care avem rate de 

plătit, amânarea acestora”, de-

clara în aprilie Irimie Popa, mem-

bru al Consiliului de Adminis-

traţie de la Aeroportul Cluj.

În contextul crizei generate 

de coronavirus în sectorul avi-

aţiei, Aeroportul a solicitat, la 

fi nalul lunii aprilie 2020, Con-

siliului Judeţean Cluj, ca şi ga-

rant al creditului, să îşi dea 

acordul pentru amânarea plă-

ţii ratelor la CEC Bank. Consi-

lierii judeţeni au aprobat pro-

iectul, iar marţi, 7 iulie, instan-

ţa a admis cererea Aeroportu-

lui Cluj. Amânarea plăţii rate-

lor până anul viitor este o fa-

cilitate prevăzută în Ordonan-

ţa de Urgenţă nr. 37/2020, adop-

tată de Guvern în contextul 

pandemiei de coronavirus.

Aeroportul Cluj, 
victorie în instanţă

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

din Cluj-Napoca amena-

jează o expoziţie-muzeu 

în Turnul Croitorilor, 

expoziţie care marchea-

ză tradiţia academică 

din oraş, începută 

în anul 1581.

UBB transformă Turnul 

Croitorilor într-un „Turn al 

Cunoaşterii”. UBB va găzdui, 

în cadrul Turnului Croitori-

lor, Expoziţia-muzeu «1581 – 

Universitatea şi Oraşul» şi va 

organiza seria de cursuri «Stu-

dium Generale» a Institutu-

lui STAR-UBB. Expoziţia va 

fi  deschisă publicului înce-

pând din 1 octombrie 2020 şi 

va face parte din protocolul 

academic de vizite la UBB, 

putând intra şi în circuitul tu-

ristic al oraşului.

„Studium Generale este 

un program deschis comu-

nităţii UBB, dar şi comuni-

tăţii clujene, de diseminare 

a cunoaşterii în următoare-

le paradigme: multi-/inter-/

trans-disciplinară şi citizen 

science. Cursurile vor fi 

transmise şi online, trans-

formând astfel Turnul Croi-

torilor într-un adevărat «Turn 

al Cunoaşterii»!”, se arată 

într-un comunicat remis, 

marţi, de UBB.

Potrivit sursei citate, în 

1581, principele Transilva-

niei şi regele Uniunii Polo-

no-Lituaniene, Ştefan Bátho-

ry, fondează o instituţie de 

învăţământ superior, numi-

tă Academie (Academia Cla-

udiopolitana), cu statut u-

niversitar, având dreptul de 

a conferi titlurile universi-

tare de baccalaureus, ma-

gister şi doctor. Academia/

universitatea, organizată de 

iezuiţi, avea un nivel infe-

rior (gimnaziu) şi unul su-

perior (cu două facultăţi, fi-

losofie, urmată de teologie).

„Prin acest demers, UBB 

se reîntoarce în locurile de 

început ale Academia/Uni-

versitas Claudiopolitana, si-

gur, în condiţiile în care ne 

permit evoluţia istoriei şi a 

prezentului. UBB îşi respec-

tă astfel tradiţia academică 

începută în 1581. (...) Aşa-

dar, în spiritul de început 

al Tradiţiei, ne deschidem 

astfel spre societate (ceta-

te), dar într-o logică mo-

dernă a Excelenţei (şi a ci-

tizen science)”, a declarat 

rectorul UBB, prof. univ. dr. 

Daniel David.

UBB: Expoziţie-muzeu în Turnul Croitorilor
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Încă de anul trecut, admi-

nistraţia locală a decis să 

îi sancţioneze aspru pe cei 

care urcă în mijloacele de 

transport în comun şi 

miros urât. Cu toate aces-

tea, până acum, nu a fost 

aplicată nicio amendă.

Potrivit noului regulament 

care a fost pus în aplicare în 

luna octombrie a anului tre-

cut, cei care călătoresc cu 

mijloacele de transport în co-

mun cu haine murdare sau 

urât mirositoare pot fi  sanc-

ţionaţi cu amendă între 100 

şi 200 lei. La fel, cei care 

transportă alimente sau ma-

teriale cu mirosuri neplăcu-

te – shaorma, de exemplu –, 

care deranjează călătorii, vor 

fi  şi ei sancţionaţi. De ase-

menea, şi cei care arată sem-

ne obscene sau înjură vor fi  

aspru sancţionaţi.

Nici măcar o amendă

Reprezentanţii Biroului 

Mass-Media din cadrul Primă-

riei Cluj-Napoca au explicat 

că timp de cinci luni, nici mă-

car o persoană nu a fost sanc-

ţionată pentru că a urcat în 

autobuz mirosind urât fi ind-

că cei care au fost prinşi nu 

au avut acte de identitate.

„Regulamentul privind 

normele de conduită în mij-

loacele de transport public 

local de persoane, constata-

rea şi sancţionarea contra-

venţiilor aprobat prin HCL 

nr.670/10.09.2019 a fost pus 

în aplicare începând cu lu-

na octombrie 2019. În cele 

cinci luni (până la declara-

rea stării de urgenţă) nu a 

fost posibilă punerea în a-

plicare a art.7 lit.k) din Re-

gulament având în vedere 

că, în cele câteva situaţii, 

persoanele contraveniente 

nu au putut fi identificate, 

aceştia neavând acte de iden-

titate. Conform art.8.1 lit.a) 

din Regulament urcarea în 

mijlocul de transport public 

local de călători cu îmbră-

caminte murdară care dete-

riorează starea de curăţenie 

a mijlocului de transport (ta-

piţeria scaunelor, podeaua, 

salonul) se sancţionează cu 

amendă de la 100 lei la 200 

lei”, a transmis Iulia Perşa, 

şeful Biroului Mass Media.

Călătorii reclamă 
persoanele 
care miros urât

Călătorii şi-au făcut un 

obicei din a-i reclama pe 

cei care îi deranjează cu mi-

rosul lor.

„Precizăm că CTP primeş-

te frecvent reclamaţii de la 

călători privind împrejurări 

în care persoanele care ur-

că în mijloacele de transport 

public afectează confortul 

şi siguranta celorlalţi călă-

tori prin îmbrăcămintea mur-

dară şi mirosul degajat. Por-

nind de la aceste sesizari 

s-a introdus în Regulament 

măsura sancţionării acesto-

ra. CTP şi-a asumat contrac-

tual obligaţia de a asigura 

confortul şi siguranţa călă-

torilor, această cerinţă răs-

punzând condiţiilor obliga-

torii prevăzute de art.1 alin.

(4) lit.g) din Legea 92/2007 

privind serviciile publice de 

transport persoane în uni-

tăţile administrative-terito-

riale precum şi condiţiilor 

generale prevăzute de Re-

gulamentul (CE) nr. 

1370/2007 privind servicii-

le publice de transport fero-

viar şi rutier de călători. Fa-

ţă de obligaţia CTP de a a-

sigura un transport public 

sigur şi confortabil, dove-

dit în practică prin condi-

ţiile evident vizibile de cea 

mai bună calitate, trebuie 

să existe şi obligaţia core-

lativă a călătorilor de a avea 

o conduită adecvata în toa-

te privinţele, inclusiv al cu-

raţeniei îmbrăcămintei, obli-

gaţia fiind în egală măsură, 

în concordanţă cu normele 

europene şi prevederile le-

gale menţionate în actele 

normative interne”, a com-

pletat Iulia Perşa.

Cine ar trebui 
să îi amendeze 
pe cei care miros urât?

Primarul Emil Boc spune 

că cei care dau amenzile sunt 

controlorii şi poliţiştii locali.

„Sunt chestiuni de convie-

ţuire publică pe care trebuie 

să le avem în vedere. În ori-

ce oraş civilizat, evident că 

îţi doreşti să intri şi să ieşi 

dintr-un mijloc de transport 

în comun în care să îţi facă 

plăcere să-ţi petreci câteva 

minute. Controlorii vor da a-

ceste amenzi, bineînţeles. Îm-

preună cu Poliţia Locală tre-

buie să ai argumentul legal 

pentru a putea aplica sancţi-

unile respective. Eu bănuiesc, 

nu mai ştiu exact, dacă prin 

controlori sau prin Poliţia Lo-

cală sau control mixt, vom 

vedea”, declara primarul Emil 

Boc înainte de intrarea în vi-

goare a regulamentului.

Amenzile sunt aplicate 

însă doar dacă un controlor 

surprinde pe cineva care mi-

roase urât.

Nici măcar o amendă 
pentru cei care miros 
urât în autobuze!
Călătorii arată cu degetul persoanele care urcă 
murdare în mijloacele de transport în comun

Locuinţele mai multor fl o-

reşteni au fost afectate de 

inundaţiile de luni seara. 

Primarul comunei Floreşti, 

Horia Şulea, spune că cei 

afectaţi vor fi  despăgubiţi.

Ploaia torenţială de luni 

după-masă a afectat mai mul-

te locuinţe din Floreşti.

Horia Şulea spune că de 

vină este constructorul şi va 

trimite o comisie care să sta-

bilească valoarea pagubelor.

„Din cauza unei greşeli gra-

ve în succesiunea lucrărilor de 

construcţie a canalizării Văii 

Sânăslăului, parte din locuito-

rii străzii Eroilor au avut de su-

ferit pagube materiale şi mult 

mai mulţi pagube morale. În 

nume propriu şi al administra-

ţiei publice a comunei Flores-

ti, îmi cer scuze public faţă de 

toţi locuitorii afectaţi de aceas-

tă gravă greşeală făcută de că-

tre constructor. Toţi cei afectaţi 

material sunt rugaţi sa mă con-

tacteze maine pentru a trimite 

o comisie care sa stabilească 

valoarea pagubelor, ca eu la 

randul meu să mă pot îndrep-

ta împotriva constructorului”, 

a declarat primarul comunei 

Floreşti, Horia Şulea.

În urma ruperii de nori de luni 

seara, de pe dealurile din zona Ce-

tatea Fetei s-au format o viitură 

care a ajuns pe strada Eroilor, dar 

unde canalizarea nu a putut pre-

lua apa din cauza unei grave erori 

comise de constructorul drumu-

lui. Strada Eroilor este în reabilita-

re, urmând să fi e modernizată.

Floreștenii afectați de inundații 
vor fi despăgubiți de Primărie
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Dacă ajungem la cel mai 

grav scenariu, acela al 

unei creşteri exponenţiale 

a cazurilor de coronavi-

rus, e posibil ca şcoala să 

nu înceapă la timp, adică 

la 14 septembrie.

Premierul Ludovic Or-

ban îi avertiza săptămâna 

trecută pe cei implicaţi în 

sistemul de educaţie să fie 

pregătiţi de reînceperea 

cursurilor doar online. Mi-

nistrul Sănătăţii, Nelu Tă-

taru, a anunţat când va fi 

luată o decizie în privinţa 

şcolilor.

Nelu Tătaru a spus că în 

gestionarea pandemiei din 

perioada verii se vor face 

evaluări pentru fi ecare eta-

pă, iar în funcţie de rezulta-

tele acestora, autorităţile vor 

şti ce măsuri trebuie să ia în 

septembrie, atunci când va 

începe noul an şcolar. Minis-

trul Sănătăţii a îndemnat la 

prudenţă şi a spus că deci-

ziile cu privire la reîncepere 

activităţii didactice vor fi  lu-

ate spre sfârşitul verii.

Ministrul Sănătăţii a spus 

că există un grup de lucru, 

o comisie mixtă la nivelul 

Ministerului Educaţiei, sub 

conducerea vicepremieru-

lui Raluca Turcan, care va 

pregăti măsuri pentru ges-

tionarea începutului anu-

lui şcolar.

„Eu am spus încă de la 

început, ne vom gestiona 

perioada de vară, vom eva-

lua fiecare etapă, iar în apro-

pierea lunii septembrie vom 

vedea şi cum prognozăm o 

următoare perioadă, inclu-

siv începutul anului şcolar. 

De o săptămână jumătate, 

sub coordonarea vicepremi-

erului Raluca Turcan, este 

o comisie mixtă cu Minis-

terul Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei, anumite direcţii, 

care pregătesc reînceperea 

anului şcolar. Avem scena-

rii, de la cele mai sumbre 

până la cele adaptate”, a 

spus Nelu Tătaru.

Întrebat care i-ar fi  reco-

mandarea în acest moment, 

Nelu Tătaru a spus că sfatul 

lui ar fi  unul precaut.

„În acest moment, pen-

tru toată lumea, înseamnă 

să ne revenim, să respec-

tăm... Nu mă gândesc (la 

începerea şcolilor – n.r.), noi 

adaptăm evoluţia. La apro-

pierea începutului anului şco-

lar, să spunem sfârşitul lu-

nii august, o să spunem ce 

putem să facem în 15 sep-

tembrie sau cum suntem. 

Pregătim acest moment, cu 

tot ce înseamnă măsuri. Sfa-

tul ar fi  cel precaut. Noi acum 

avem de gestionat o a doua 

cocoaşă a acestui primului 

moment pandemic. Ne-am 

bucurat un pic cam devre-

me, am trecut-o în alt regis-

tru un pic cam devreme”, a 

explicat Nelu Tătaru.

Dacă numărul cazurilor de COVID-19 crește, școala nu va începe în septembrie!

Efectul şcolii asupra genera-

ţiei 2008-2020 arată că 46% 

dintre elevii care au intrat 

în clasa I în urmă cu 12 ani 

nu au luat Bacalaureatul 

sau nu au mai ajuns la acest 

examen. Este vorba 

despre circa 106 mii de elevi.

Absolvenţii de liceu care au 

susţinut anul acesta examenul 

de Bacalaureat au început şcoa-

la în septembrie 2008. Au in-

trat în învăţământul obligato-

riu în anul cu cea mai mare 

creştere economică, anul care 

a precedeat cea mai amplă cri-

ză economică recentă şi au ter-

minat şcoala într-un an cu o 

pandemie care a provocat o 

nouă criză economică.

După 18 ani de şcoală, din 

promoţia curentă 2020, doar 

87.887 de elevi au promovat 

examenul de Bacalaureat con-

form datelor fi nale.

Asta înseamnă că aproape 

unul din doi elevi care au in-

trat în clasa I nu a mai ajuns 

la Bacalaureat, exceptându-i 

pe cei care au ales învăţămân-

tul profesional (care nu presu-

pune examen de Bacalaureat).

Elevii s-au pierdut
 pe rând, de la an la an

Pe 14 septembrie 2008 in-

trau în clasa I aproximativ 

230.000 de elevi, potrivit 

unui comunicat al Ministe-

rului Educaţiei, informează 

edupedu.ro.

Prima numărătoare exactă 

a acestei generaţii are loc abia 

în clasa a VI-a, când elevii 

susţin Evaluarea Naţională 

din anul 2014, iar raportul ofi -

cial arată că 197.700 de elevi 

erau înscrişi în anul şcolar 

2013-2014 în clasa a VI-a.

Deja, până la acest mo-

ment, 32.300 de elevi nu se 

mai regăseau în clasa a VI-a 

dintre cei raportaţi oficial 

că au intrat în clasa I în ur-

mă cu 6 ani.

În clasa a VIII-a mai erau 

înscrişi 187.018 elevi, potrivit 

raportului ofi cial de la simu-

larea de la Evaluarea Naţio-

nală din anul 2016. Încă 10 

mii de elevi au dispărut în 

doar doi ani de zile.

În examenul propriu-zis de 

Evaluarea Naţională de la fi -

nalul clasei a VIII-a s-au în-

scris 153.673 de elevi. Asta 

înseamnă o scădere peste 32 

de mii de elevi din primăva-

ră, când aveau loc simulările, 

până la examenul din iunie. 

Faţă de cohorta iniţială, dife-

renţa ajunge la 76.327 de elevi.

Dintre ei, reuşesc să obţină 

peste media 5 la Evaluarea Na-

ţională de la clasa a VIII-a doar 

111.598 de elevi, adică 75,1%, 

potrivit Ministerului Educaţiei.

Admiterea la liceu şi cea 

în învăţământul profesional 

împarte această generaţie în 

două, în anul 2016. Au com-

pletat fi şe de înscriere 119.578 

de elevi, iar 118.661 dintre ei 

au fost repartizaţi. Alţi peste 

35.500 de elevi au mers spre 

învăţământul profesional şi 

către cel vocaţional.

În 2019 elevii de la profi -

lurile teoretic şi tehnologic au 

susţinut simularea de Bacala-

ureat, când erau în clasa a 

XI-a. Prezenţa lor la acea si-

mulare a fost de 118.000, po-

trivit ministerului.

Au ajuns la Bacalaureat 

2020 123.800 de absolvenţi 

de clasa a XII-a din promo-

ţia actuală. Dintre ei, doar 

87.887 au promovat Baca-

laureatul, conform rezulta-

telor finale.

Asta înseamnă că faţă de 

cei 230 de mii de elevi ca-

re au început clasa I în 2008, 

circa 106 mii nu au mai 

ajuns sau nu au luat exa-

menul final de Bac. Procen-

tul este de peste 46% din 

totalul generaţiei 2008. Ex-

ceptându-i pe cei care au 

ales ruta profesională.

La Cluj, aproape 1.000 
de elevi nu au luat Bac-ul

Încă o sesiune de Bacalau-

reat s-a încheiat cu bine anul 

acesta, în ciuda condiţiilor în 

care absolvenţii au susţinut exa-

menele. Cifrele arată mult mai 

rău faţă de anul trecut, atât la 

nivel naţional, cât şi la nivelul 

judeţului Cluj. Anul trecut, ra-

ta de promovabilitate a fost de 

80,71%, anul acesta însă a scă-

zut cu 10 procente.

La Cluj, 32,2% dintre ele-

vii care s-au înscris la Baca-

laureat nu au promovat exa-

menul. Dintr-un total de 

4.466 de candidaţi prezenţi, 

3.474 de candidaţi au pro-

movat bacalaureat, însă, alţi 

992 de elevi nu au trecut exa-

menul maturităţii.

Pe parcursul celor 12 ani 

de şcoală ai acestor elevi au 

fost 18 miniştri care s-au pe-

rindat la şefia Educaţiei. Au 

început şcoala pe vremea 

Guvernului PNL condus de 

Călin Popescu Tăriceanu, în-

cheie şcoala tot cu un gu-

vern PNL.

Ce spun reprezentanţii 
învăţământului?

Cu toate că elevii se pierd pe 

drum, cele mai mari probleme 

cu abandonul şcolar apar în mo-

mentul în care un elev fi nali-

zează studiile gimnaziale.

„Cei care termină clasa a 

X-a primesc un certifi cat, du-

pă care ei se înscriu în clasa 

a XI-a. Însă nu toţi îşi propun 

să continue, să termine lice-

ul. Unii poate mai abandonea-

ză pe parcurs. Problema ma-

re de abandon, cred eu, apa-

re în momentul trecerii de la 

gimnaziu la liceu. Mulţi care 

termină clasa a opta nu se re-

găsesc la liceu sau la profesi-

onală. Acolo cred că ar trebui 

intervenit, gândite nişte şcoli 

profesionale în mediul rural. 

Copiii fi ind acasă pot fi  sus-

ţinuţi să termine învăţămân-

tul profesional. Dar cu nave-

ta sau poate unii nu îşi doresc 

să locuiască la internate, alţii 

nu au posibilităţi fi nanciare 

şi de aceea nu continuă”, a 

explicat Marinela Marc, in-

spector şcolar general.

Copiii care se rătăcesc pe drumul școlii
Aproape jumătate din elevii care au început școala acum 12 ani nu au luat Bac-ul sau nu au ajuns la examen

Abandonul şcolar este în continuare o problemă gravă și nerezolvată a sistemului de învăţământ românesc

Din fericire, rata de părăsire 
timpurie a școlii în judeţul Cluj 
se situează printre cele mai re-
duse din regiulea Nord-Vest, 
fi ind sub media atât a regiunii 
cât și a ţării.

„Din analiza multi-anuală a da-
telor referitoare la elevii afl aţi 
în situaţie de risc de părăsire 
timpurie a școlii rezultă că, un 
număr impresionant de elevi 
afl aţi în această situaţie apar-
ţin comunităţilor sărace din ju-
deţ (multe comunităţi rrome 
semnifi cative, inclusiv în ur-
ban), cum ar fi : Aghireș 
Fabrici, Apahida, Cămărașu, 
Câmpia Turzii (Școala 
Gimnazială Mihai Viteazul), 
Ciurila, Cojocna, Florești, Frata, 
Gilău, Gherla (Liceul Teoretic 
Kemeny Zsigmond), Huedin 
(Liceul Tehnologic Vlădeasa), 
Iclod, Iara, Luna, Mica, Mociu, 
Palatca, Turda (Școala 
Gimnazială Andrei Șaguna, 
Școala Profesională Poiana 
Turda), Sâncraiu, Viișoara (a-
ceste comune sunt prezente în 
statisticile din cel puţin doi ani 
școlari)”, se arată într-un docu-
ment transmis de Ministerul 
Educaţiei Naţionale.

Abandonul școlar 
în județul Cluj
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Temperaturile din regiu-

nea arctică din Siberia 

au crescut până la o medie 

record pentru luna iunie, 

pe fondul unui val de căl-

dură care alimentează 

unele dintre cele mai 

grave incendii de vegetaţie 

din această zonă, conform 

datelor prezentate, marţi, 

de Uniunea Europeană 

(UE), citate de Reuters.

Temperaturile la nivel mon-

dial consemnate luna trecu-

tă au egalat recordul din 2019, 

însă o „căldură excepţiona-

lă” a fost înregistrată în Si-

beria, conform programului 

UE Copernicus de monitori-

zare a Pământului, o tendin-

ţă pe care oamenii de ştiinţă 

au catalogat-o drept un „stri-

găt de avertizare”.

Arctica se încălzește mai 
repede decât restul lumii

Temperaturile medii din 

regiune au depăşit cu peste 

5 grade Celsius valorile nor-

male şi cu peste un grad tem-

peraturile înregistrate în ce-

le mai călduroase luni iunie 

anterioare, în 2018 şi 2019, 

conform datelor.

Organizaţia Meteorologică 

Mondială (OMM) încearcă tot-

odată să confi rme raportările 

privind o temperatură recentă 

de 38 de grade Celsius în Si-

beria, care ar fi  cea mai ridi-

cată temperatură înregistrată 

la nord de cercul polar arctic.

„Ceea ce este îngrijorător 

este faptul că Arctica se încăl-

zeşte mai repede decât restul 

lumii”, a declarat Carlo Buon-

tempo, directorul Serviciului 

pentru Schimbări Climatice 

din cadrul Copernicus.

Căldura a absorbit 
umiditatea din pământ

Căldura excepţională a 

absorbit umiditatea din pă-

mânt, de-a lungul vastei pă-

duri boreale şi a tundrei, 

alimentând incendii de ve-

getaţie care s-au intensifi-

cat de la mijlocul lunii iu-

nie. Potrivit agenţiei fores-

tiere ruse, la 6 iulie existau 

246 de incendii de vegeta-

ţie active, pe o suprafaţă de 

140.073 hectare, în şapte re-

giuni fiind instituită starea 

de urgenţă. Televiziunea de 

stat rusă a difuzat săptămâ-

na aceasta imagini cu aero-

nave pentru stingerea incen-

diilor care varsă apă în apro-

pierea unor coloane imense 

de fum alb.

Număr record de incendii

Conform Copernicus, a 

fost depăşit numărul record 

de incendii din această regi-

une, înregistrat în aceeaşi lu-

nă a anului trecut.

„Temperaturile mai ridica-

te şi condiţiile mai aride de 

la suprafaţă oferă condiţii ide-

ale pentru ca aceste incendii 

să ardă şi să persiste atât de 

mult pe o suprafaţă atât de 

mare”, a declarat Mark Par-

rington, cercetător principal 

la Copernicus.

Emisiile de dioxid de car-

bon rezultate în urma incen-

diilor de vegetaţie din regiu-

ne luna trecută au fost esti-

mate la 59 megatone, com-

parativ cu 53 megatone anul 

trecut, potrivit UE.

Temperatură record în Siberia! 
Temperaturile din îndepărtata regiune arctică au atins valori record în iunie. 
Incendiile de vegetație se intensifică în Siberia, potrivit datelor oficiale prezentate de UE.

Temperaturile medii din regiunea Siberia au depăşit cu peste 5 grade Celsius valorile normale

TEMPERATURĂ

38
grade Celsius este 
temperatura pe care 
Organizaţia 
Meteorologică 
Mondială încearcă să 
o confi rme în Siberia

Siberia este martoră la în-
mulţirea catastrofelor natura-
le – insecte care distrug arbo-
rii, incendii, ploi torenţiale ce 
conduc la evacuări – după o 
iarnă blândă și o primăvară 
caldă, toate efecte probabile 
ale schimbărilor climatice..

Siberia, un teritoriu de peste 
10 milioane de kilometri pă-
traţi situat la est de Munţii 
Ural și renumit pentru iernile 
sale aspre, se regăsește în 
prima linie.

„Iarna (2019-2020) a fost 
cea mai călduroasă din 
Siberia de la începerea înre-
gistrărilor datelor, în urmă 
cu 130 de ani, cu tempera-
turi medii de până la 6 gra-
de Celsius peste valorile 
normale sezoniere'', a expli-
cat pentru AFP Marina 
Makarova, meteorolog șef 
la Gidrometcentr, centrul hi-
drometeorologic al Rusiei.

„Încălzirea globală provoacă 
înmulţirea incendiilor foresti-
ere; acestea s-au dublat în 
zece ani”, a rezumat pentru 
AFP Vyacheslav Kharuk, direc-
torul laboratorului de moni-
torizare forestieră din cadrul 
departamentului siberian al 
Academiei Ruse de Știinţe.

Potrivit laboratorului său, 
între 2000 și 2009, aproxi-
mativ trei milioane de hec-
tare de pădure ardeau în fi -
ecare an. Între 2010 și 
2019, media s-a dublat la 
șase milioane de hectare.

Siberia, afectată de un 
climat în schimbare

Guvernul Italiei a apro-

bat, marţi, un pachet de 

măsuri care ar trebui să 

reducă birocraţia, consi-

derată de multă vreme un 

obstacol în calea creşterii 

economiei naţionale, a 

treia ca mărime din zona 

euro, transmite Reuters.

Aşa-numitul „decret de 

simplifi care”, anunţat de pre-

mierul Giuseppe Conte ca 

„mama tuturor reformelor”, 

a ajuns aproape de forma fi -

nală după câteva săptămâni 

de negocieri politice.

După o şedinţă de guvern 

încheiată luni noaptea târziu, 

au mai rămas de stabilit doar 

câteva detalii ale decretului. Re-

uters a consultat versiunea de 

174 de pagini propusă şi infor-

mează că sunt acoperite multe 

sectoare, cum ar fi  licitaţiile pu-

blice, informatizarea, regulile 

pentru creşterea capitalului so-

cial al companiilor şi răspunde-

rea penală a unor ofi ciali din a-

paratul de stat. Nu este prima 

încercare a unui guvern italian 

de a reduce birocraţia, reamin-

teşte agenţia. În 2010, fostul mi-

nistrul al simplifi cării, Roberto 

Calderoli, a dat foc în mod sim-

bolic unui pachet de 375.000 de 

reglementări pe care susţinea că 

le-a eliminat.

Cetăţenii şi companiile itali-

ene nu observă însă prea mul-

te progrese, apreciază Reuters. 

În studiul publicat în 2020 al 

Băncii Mondiale privind clima-

tul favorabil de afaceri, Italia se 

afl ă pe locul 58 în lume, în ur-

ma celor mai multe ţări europe-

ne (inclusiv a României, clasa-

tă a 55-a – n.r.) şi în coborâre 

al doilea an consecutiv. Clasa-

mentul ia în considerare obsta-

colele birocratice pentru activi-

tăţi cum ar fi  înfi inţarea fi rme-

lor, plata impozitelor şi impu-

nerea respectării contractelor.

Simplifi care pentru 
proiectele mici

Decretul guvernului Conte 

permite entităţilor publice să 

atribuie proiecte mici fără pro-

cedurile complicate pentru achi-

ziţiile publice şi simplifi că mult 

etapele chiar şi pentru proiec-

te mai mari, în valoare de pâ-

nă la 5,2 milioane de euro.

De asemenea, se defi neşte 

mai restrictiv abuzul în servi-

ciu, ceea ce îngreunează an-

chetarea uneia din infracţiu-

nile urmărite penal cel mai 

frecvent în Italia. Conform Re-

uters, ofi cialii preferă uneori 

să blocheze proiecte decât să 

semneze ceva pentru care ar 

putea fi  ulterior inculpaţi. 

„Vrem să depăşim aşa-numi-

ta teamă de semnătură”, le-a 

explicat premierul parlamen-

tarilor luna aceasta.

Reformele au creat fricţiuni 

în cadrul majorităţii guverna-

mentale. Mişcarea 5 Stele şi-a 

făcut cunoscută îngrijorarea că 

ar putea fi  favorizată corupţia. 

Noile măsuri simplifi că şi pro-

cedurile pentru implementa-

rea de reţele noi de comunica-

ţii de mare viteză, limitând po-

sibilităţile primarilor de a se 

opune instalării infrastructurii 

5G. În privinţa managementu-

lui companiilor, se suspendă 

până la sfârşitul anului curent 

cerinţa aprobării cu două tre-

imi din voturile acţionarilor a 

oricărei majorări de capital.

Italia decretează „mama tuturor 
reformelor” pentru reducerea birocrației
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China a semnat Tratatul pri-

vind comerţul cu arme 

(Arms Trade Treaty, ATT), a 

anunţat într-un comunicat 

ambasadorul chinez 

la ONU, Zhang Jun, expri-

mându-şi satisfacţia pentru 

această nouă dovadă de ata-

şament al Beijingului faţă de 

multilateralism, scrie AFP.

Această adeziune „ilustrea-

ză hotărârea şi sinceritatea 

Chinei de a menţine un regim 

internaţional de control al ar-

melor, de a sprijini multilate-

ralismul şi de a crea o comu-

nitate cu un viitor comun pen-

tru omenire”, a subliniat el.

Comunicatul precizează că 

Beijingul permite exportul de 

arme numai către statele su-

verane, şi nu către actori ne-

statali. În baza procedurii in-

duse de tratat, ATT se va a-

plica Chinei după o perioadă 

de 90 de zile.

China este al doilea produ-

cător de arme de pe glob şi a 

anunţat la 22 iunie decizia sa 

de a se alătura ATT. Cu aceas-

tă ţară, tratatul numără în pre-

zent 107 părţi semnatare. T-

CA a fost adoptat de ONU în 

2013 şi a intrat în vigoare în 

anul următor.

El prevede că fi ecare ţară 

semnatară evaluează înaintea 

fi ecărei tranzacţii dacă arme-

le vândute riscă să fi e utiliza-

te pentru a ocoli un embargo 

internaţional, să fi e deturna-

te în profi tul criminalilor sau 

încalcă drepturile omului. Ar-

mele acoperite merg de la pis-

toale la avioane şi nave de 

război, inclusiv rachete.

China se alătură Tratatului 
privind comerțul de arme

OMS: Focar de ciumă 
bubonică în China
Focarul de ciumă bubonică 

din China este „bine gesti-

onat” şi nu prezintă un 

risc ridicat, a declarat, 

marţi, purtătoarea de 

cuvânt a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii 

(OMS), citată de Reuters.

Autorităţile locale dintr-un 

oraş din regiunea autonomă 

chineză Mongolia Interioară 

au emis o alertă, duminică, 

la o zi după ce un spital a ra-

portat un caz suspect de ciu-

mă bubonică. Avertismentul 

de duminică a venit după ra-

portarea a patru cazuri de ciu-

mă în Mongolia Interioară în 

noiembrie anul trecut, dintre 

care două de ciumă pneumo-

nică, o formă letală.

Comitetul pentru sănătate 

din oraşul Bayannur a emis o 

alertă de nivelul trei, a doua 

cea mai scăzută dintr-un sis-

tem cu patru niveluri, care in-

terzice vânarea şi consumul 

animalelor ce ar putea trans-

mite această boală. Cazurile 

de ciumă nu sunt neobişnui-

te în China, însă focarele au 

devenit din ce în ce mai rare. 

În perioada 2009-2018, China 

a raportat 26 cazuri şi 11 de-

cese din această cauză, potri-

vit Reuters.

Musulmanii care vor lua 

parte anul acesta la marele 

pelerinaj de la Mecca, 

cunoscut sub numele de 

Hajj, nu vor putea atinge 

sau săruta nici Kaaba, nici 

Piatra Neagră, cele mai 

importante şi mai sfi nte 

locuri ale islamului, care se 

găsesc în Moscheea Sfântă, 

au informat autorităţile 

saudite, citate de EFE.

Pelerinii nu vor putea să 

atingă sau sărute pereţii Kaa-

ba, construcţia în formă de 

cub în care este încrustată 

„Piatra Neagră”, pe care mu-

sulmanii o cred desprinsă din 

paradis. Anul acesta, pereţii 

Kaaba vor fi  protejaţi cu aju-

torul unor grilaje şi bare de 

metal, potrivit agenţiei SPA.

Prin aceste măsuri, Centrul 

pentru Prevenirea şi Controlul 

Bolilor din Arabia Saudită va 

încerca să îi disciplineze pe 

participanţii la pelerinaj, care 

trebuie să păstreze o distanţă 

de securitate de un metru şi 

jumătate între ei în timp ce în-

conjoară monumentul sfânt.

Vor exista, de asemenea, 

puncte de control la toate in-

trările în Mecca, inclusiv în 

staţia de autobuz şi în curtea 

moscheii, unde vor fi  realiza-

te măsurători ale temperatu-

rii pelerinilor, care vor fi  obli-

gaţi să poarte măşti de pro-

tecţie în timpul ritualurilor.

Rugăciuni în grup, doar 
cu măsuri de protecție

Autorităţile saudite vor per-

mite şi rugăciunile în grupuri, 

dar sub stricte măsuri de pro-

tecţie sanitară. În acest scop, 

au fost înlăturate toate covoa-

rele, astfel încât fi ecare cre-

dincios musulman să îşi poa-

tă folosi covorul propriu.

Guvernul saudit a anun-

ţat pe 22 iunie că anul aces-

ta un număr limitat de rezi-

denţi din regat vor putea par-

ticipa la pelerinaj, pentru ca 

„ritualul să fi e sigur” şi „să 

fi e respectate măsurile de si-

guranţă”. Anul acesta, străi-

nii nu vor putea vizita locu-

rile sfi nte ale Islamului.

Guvernul estimează la câ-

teva „mii” numărul pelerini-

lor care vor putea veni la Mec-

ca pentru a participa la Hajj, 

la sfârşitul lunii iulie, faţă de 

cei aproape 2,5 milioane care 

au fost prezenţi anul trecut.

Restricții severe pentru 
pelerinii de la Mecca

Viaţa marină mediteranea-

nă din largul coastelor 

Italiei a prosperat în tim-

pul perioadei de izolare la 

domiciliu, după ce calita-

tea apei s-a ameliorat, iar 

mai multe specii de vieţui-

toare au revenit în zonele 

lăsate vacantate de oameni 

şi de ambarcaţiuni, a 

anunţat Garda de Coasă 

italiană, potrivit Reuters.

Restricţiile stricte care au 

dus la oprirea activităţilor e-

conomice şi a deplasării oa-

menilor timp de două luni au 

oferit o oportunitate fără pre-

cedent pentru monitorizarea 

impactului activităţilor uma-

ne asupra apelor care încon-

joară Italia.

Garda de Coastă a analizat 
mostre de apă

Începând cu luna aprilie, 

Garda de Coastă italiană a 

analizat mostre de apă, a re-

alizat înregistrări subacvati-

ce fi lmate cu ajutorul unor 

vehicule operate de la distan-

ţă, precum şi un recensământ 

al speciilor marine observa-

te în proximitatea zonelor in-

tens populate.

La Secche di Tor Paterno, 

o rezervaţie marină situată la 

opt kilometri în largul coas-

telor Romei, au putut fi  ob-

servate numeroase anghile şi 

peşti coloraţi populând o pă-

dure de corali moi.

„Am putut observa o îm-

bunătăţire semnifi cativă în 

ceea ce priveşte transparen-

ţa apelor şi o reducere sem-

nifi cativă a fragmentelor ră-

mase în suspensie”, a preci-

zat pentru Reuters locote-

nentul Alessandro Mino, co-

mandantul unităţii de sca-

fandri ai Gărzii de Coastă, 

în cadrul unei convorbiri pur-

tate de la bordul unei am-

barcaţiuni afl ate în largul 

coastelor din Lazio, în apro-

piere de Roma.

Chiar înainte ca rezulta-

tele complete ale studiului 

să fi e publicate, la fi nalul lu-

nii iulie, îmbunătăţirile au 

fost palpabile.

Cașaloți și delfi nii au luat 
locul navelor-container

Un grup de caşaloţi a fost 

observat în apele albastre ale 

mării siciliene, în apropierea 

portului Milazzo, iar delfi nii 

au luat locul navelor-contai-

ner în apele porturilor din 

regiunea Liguria, situată în 

nord-vest.

„Mediul marin şi viaţa ma-

rină au recâştigat spaţii pe ca-

re activitatea umană le-a ero-

dat”, a spus Alessandro Mino.

Cu toate acestea, pande-

mia de COVID-19 aduce noi 

pericole, iar cantităţile de 

măşti, mănuşi şi dezinfectanţi 

descoperite în mare sunt din 

ce în ce mai mari.

Aşa-numitele „deşeuri CO-

VID-19” intensifi că poluarea 

marină alcătuită din micro-

plastice – particule minus-

cule provenite de la diverse 

obiecte precum pungi pen-

tru cumpărături sau cauciu-

curi de maşină.

Zeci de tone de plastic 
recuperate din apele mării

Începând cu iulie 2019, Gar-

da de Coastă a recuperat din 

apele mării 75 de tone de plas-

tic şi 5 tone de plase de pes-

cuit abandonate.

Purtătorul de cuvânt al Gar-

dei de Coastă italiene, Cosimo 

Nicastro, s-a declarat optimist 

şi crede că perioada de izolare 

le-au oferit oamenilor o mai ma-

re înţelegere în ceea ce priveş-

te fragilitatea mediului.

Apele mării „respiră” 
după lunile de izolare!
Viața marină mediteraneană a prosperat în timpul perioadei 
de izolare la domiciliu, potrivit Gardei de Coastă din Italia

Viaţa marină mediteraneană din largul coastelor Italiei a prosperat în timpul perioadei de izolare la domiciliu
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (4.5)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
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 suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (4.7)

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

¤ 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

¤ Muncitor, singur, caut de închi-
riat 1 cameră sau o garsonieră, 
confort 3, indiferent de zonă. 
Aștept telefoane la 0749-974302. 
(1.14)

¤ 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. (4.5)

¤ 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.

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI.
Cerințe: certifi cat 

califi care, studii medii, 
domiciliul în Cluj-Napoca, 
program 12/24 cu 12/48, 
salariu motivant, condiții 

optime de lucru.
Tel. 021-317.42.76, 

0720-133.112. 
(1.5*)

¤ 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. (4.7)

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

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (4.7)

¤ 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. (4.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.14)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. LUSSO PROIECT S.R.L.-D  
, înregistrată la Registrul Ofi ciu-
lui Comerțului Cluj sub nr. de în-
registrare J12/961/01.04.2015, 
având C.U.I. 34314415, pierdut 
Certifi cat Constatator al 
societății emis pentru activitățile 
prevăzute în Actul constitutiv al 
S.C. LUSSO PROIECT S.R.L. - D. 
Se declară nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.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!

ANUNŢ

S.C. Hidroconstructia S.A. -U.C.M. Ardeal cu sediul 
în Cluj-Napoca,  str. Oașului nr. 8-10 , vinde din stoc,  
materiale fără mișcare , din următoarele grupe de produse: 
profi le metalice, țevi metalice diverse , tablă neagră, fi tinguri 
din oțel și fontă, țevi din polietilenă și pvc, fi tinguri din 
polietilenă și pvc, grinzi prefabricate din beton, confecții 
metalice diverse, stații de pompare ape uzate, agregate 
sortate. Informații detaliate asupra prețurilor de vânzare , 
a cantităților disponibile și locația materialelor se pot obține 
prin solicitare de ofertă la următoarea adresă de e-mail: 
comercial.ardeal@hidroconstructia.com sau la tel. 
0264436100 int. 127 birou comercial.

ANUNŢ

a) Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare 
masă lemnoasă pe picior cu strigare

b) Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru 
prestări servicii exploatare masă lemnoasă cu oferta scrisa 
în plic, masă lemnoasă care va fi  valorifi cată către populaţia 
din Comuna Mărgău la drum auto.

aferentă anului de producţie 2020

Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Mărgău cu 
sediul în localitatea Mărgău, nr.204, judeţul Cluj , telefon 
0371138035 , fax 0372002986 , email margau@
primariamargau.ro

Data și ora desfașurării licitaţiei : 17.07.2020, ora 11.

Locul desfășurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei 
Mărgău, nr.204, judeţul Cluj.

Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masă 
lemnoasă pe picior și licitaţie publică cu prezentarea ofertelor 
în plic închis și sigilat pentru prestări servicii exploatare 
masă lemnoasă.

Licitaţia este organizată și se va desfașura conform 
prevederilor Regulamnetului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.715/207 modifi cată cu HG 55/2019 iar pentru 
prestări servicii exploatare masă lemnoasă conform 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 .

Data și ora organizării preselecţiei: 14.07.2020, ora 11.

Data și ora–limită până la care poate fi  depusă documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la licitatie: 16.07.2020, ora 
16,00 la sediul Primăriei Comunei Mărgău .

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire al licitatiei 
si pasul de licitare pentru fi ecare partida sunt afi sate la sediul 
organizatorului si pe situl publicare@ocoalesilvice.ro

Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la 
licitatie este de 2983 mc.din care pe natura de produse:

- produse accidentale si principale -2983 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
-rasinoase – 2983 mc.
-foioase – 0 mc.
- diverse tari – 0 mc.
Volumul scos pentru prestari servicii exploatare masa 

lemnoasa este de 239 mc.
din care pe natura de produse;
- produse accidentale si principale – 239 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
- rasinoase -239mc.
- foioase- 0 mc.
- paltin de munte- 0 mc

Masa lemnoasa pe picior oferita spre vanzare catre 
operatorii economici si masa lemnoasa oferita spre vanzare 
catre populatie nu provine din fondul forestier proprietate 
publica certifi cat.

Masa lemnoasa destinata spre vanzare pe picior si 
masa lemnoasa destinata pentru licitatie de prestari 
servicii exploatare ramasa neadjudecata dupa aceasta 
licitatie si care a mai facut obiectul unei licitatii organizate 
anterior acestei licitatii se poate adjudeca prin negociere 
in aceeasi zi in conditiile prevazute de prezentul regulament 
si de alte reglementari in vigoare ira masa lemnoasa 
care a ramas neadjudecata si a facut obiectul doar a 
licitatiei de azi va fi scoasa din nou la licitatie organizata 
de Primaria Comunei Margau.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitatiei incepand cu data de 08.07.2020.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei :

 Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei 
si partizile scoase la licitatie se poate obtine de de la sediul 
Primariei Comunei Margu , nr.204 , judetul Cluj.

 Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa 
organizatorului licitatiei (Primaria Comunei Margau 
tel:,0371138035, fax 0372002986).

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „PUD pentru CONSTRUIRE 6(ŞASE) IMOBILE 
DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“ 
pentru imobilul teren situat județul Cluj, comuna Apahida, 
sat Apahida, str. Nouă nr. 29-31, titular: DAVID ALEXANDRU, 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9.00-
14.00, vineri între orele 9.00-12.00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

S.C. FRITECH S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ”Elaborare documentaţie tehnică pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire două clădiri 
cu funcţiune comerţ-servicii şi birouri administrative, 
sistematizare verticală, amenajări exterioare, acces, 
împrejmuire, branşamente şi racorduri noi la reţelele de 
utilităţi urbane“, propus a fi  realizat în comuna Baciu, sat. 
Rădaia, nr.49, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din Municipiul 
Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanţilor, nr.99 și la sediul titularului, 
în zilele de luni până joi între orele 09:00 – 14:00.

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

ANUNŢ

KAUFLAND ROMÂNIA SCS BUCURESTI, cu sediul 
în Bucuresti, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, 
pentru proiectul “Amenajare incintă, sistematizare, 
desfi inţare parcări şi construire parcări noi şi drumuri, 
demolare casă poartă şi construire casă poartă nouă, 
împrejmuire, organizare de şantier, la depozitul central 
Kaufl and“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, 
propus a fi  realizat în jud. Cluj, comuna Mihai Viteazu, sat 
Mihai Viteazu, nr 1408.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264410722, fax 0264410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum și la 
adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a APM Cluj.
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Finala Cupei 
României 
se joacă la Ploieşti
Finala ediţiei 2019-2020 a Cupei 
României va avea loc în data de 
22 iulie, pe Stadionul „Ilie Oană” 
din Ploiești, după cum a decis, 
marţi, Comitetul de Urgenţă al 
Federaţiei Române de Fotbal 
(FRF). Iniţial, fi nala Cupei 
României trebuia să aibă loc pe 
Stadionul „Ion Oblemenco” din 
Craiova. „Dorinţa de a oferi fi nalis-
telor posibilitatea unor deplasări 
mai scurte pentru partidă a contat 
în luarea deciziei de mutare a par-
tidei”, a precizat FRF. Finalistele vor 
fi  decise în cursul acestei săptă-
mâni, când vor avea loc partidele 
din manșa secundă a semifi nale-
lor: FCSB – Dinamo (8 iulie, ora 
20:00), după 3-0 în tur, și 
Politehnica Iași – ACS Sepsi OSK 
Sfântu Gheorghe (9 iulie, 20:00), 
după 1-5 în tur. Finala Cupei 
României s-a mai jucat de două 
ori în ultimii ani la Ploiești, în 2017 
(FC Voluntari – Astra Giurgiu 1-1, 
5-3 la loviturile de departajare) și 
în 2019 (Astra Giurgiu – FC Viitorul 
1-1, 1-2 după prelungiri).

CN de Rally Raid 
debutează 
la Satu Mare
Peste 30 de echipe din ţară și străi-
nătate sunt așteptate în acest we-
ekend în judeţul Satu Mare, la pri-
ma etapă a Campionatului 
Naţional de Rally Raid România, 
anunţă organizatorii, marţi, prin-
tr-un comunicat de presă. „În inter-
valul 10-12 iulie, Satu Mare va 
găzdui prima etapă a Campionatul 
Naţional de Rally Raid România. 
Organizatorii evenimentului sunt 
NSM Motorsport împreună cu 
membrii pasionaţi de acest sport – 
gazdele etapelor TransCarpatic 
Rally, Carpatica Rally Raid, Trofeul 
Carpatica Rally Raid, Trofeul Paul 
Badea, Cupa Sătmarului și A-CAR 
GerBog RallyRaid. La BAJA Satu 
Mare sunt așteptate cel puţin 30 
de echipaje, din care 11 din străi-
nătate, care vor concura pe dru-
murile forestiere din judeţ”, preci-
zează organizatorii. Pentru organi-
zarea evenimentului circulaţia ruti-
eră va fi  închisă în weekend în 
centrul vechi al municipiului Satu 
Mare, unde va fi  instalat parcul 
service, iar cei interesaţi vor putea 
vedea echipajele participante, ma-
șinile de competiţie și echipamen-
tele. Tot în centrul orașului va avea 
loc startul festiv, plecarea spre pro-
bele speciale, sosirea din probele 
speciale și festivitatea de premiere.

ATP schimbă 
sistemul de stabilire 
a clasamentului
Asociaţia Tenismenilor 
Profesioniști (ATP), care gestio-
nează circuitul masculin de tenis 
(ATP Tour), își va modifi ca siste-
mul de stabilire a clasamentului 
începând din luna august, data 
prevăzută pentru reluarea tur-
neelor după cinci luni de pauză, 
din cauza pandemiei de corona-
virus, mărind perioada de refe-
rinţă de la 12 la 22 de luni, in-
formează AFP. Conform sistemu-
lui actual, ATP reţine ca bază 
pentru clasament cele mai bune 
18 rezultate ale unui jucător pe 
o perioadă de 52 de săptămâni. 
Această perioadă va fi  prelungi-
tă la 22 de luni, din martie 
2019 până în decembrie 2020, 
a indicat ATP într-un comunicat 
postat pe site-ul său ofi cial. 

Pe scurt

U-Banca Transilvania 

continuă să îşi întărească 

lotul în vederea viitorului 

sezon competiţional.

Gruparea clujeană a ajuns 

la un acord cu Justin 

Edwards, un fundaş canadi-

an de 1,91 m, care a evolu-

at în două dintre cele mai 

puternice campionate ale 

Europei, Italia şi Franţa, po-

trivit site-ului oficial al clu-

bului de baschet.

Născut în data de 31 oc-

tombrie 1992, la Scarbo-

rough, Ontario, Justin 

Edwards a urmat colegiul 

în Statele Unite ale Ameri-

cii. Sportivul a studiat la 

două universităţi importan-

te din NCAA, şi anume U-

niversity of Maine, respec-

tiv Kansas State.

O lună petrecută în liga 
de vară NBA

Justin a încheiat faculta-

tea în anul 2016, atunci când 

şi-a început şi cariera profe-

sionistă. Astfel, el a semnat 

un contract în Ungaria, cu 

Alba Fehérvár. Alături de for-

maţia maghiară, canadianul 

a bifat prezenţe în FIBA Eu-

ropeCup Challenge şi a câş-

tigat Cupa şi campionatul Un-

gariei. În 47 de partide, 

nord-americanul a înregistrat 

medii de 14,9 puncte, 4,2 re-

cuperări şi 3,2 pase decisive.

După ce a petrecut o lu-

nă anului 2017 în liga de 

vară a NBA, Edwards s-a 

transferat în Italia, la Or-

landia Basket. Deşi s-a im-

pus repede în Italia, fiind 

desemnat la un moment dat 

jucătorul etapei în prima li-

gă, Justin a căutat o altă 

aventură şi a plecat în Co-

reea de Sud.

Noul fundaş al U-BT a mai 

trecut pe la Nanterre 92 (Fran-

ţa) şi Ironi Nahariya (Israel). 

Ultima dată, Justin Edwards 

s-a regăsit în lotul maghiari-

lor de la Egis Körmend, pe ca-

re i-a ajutat cu 13,5 puncte pe 

meci, respectiv 4,6 recuperări 

şi 2,9 assist-uri.

Justin Edwards, noul transfer la U-BT Cluj-Napoca

JUSTIN EDWARDS | fundaș U-BT Cluj-Napoca

 „Am ales U-BT pentru că este un club foarte bine 
organizat. Echipa are ca obiectiv câștigarea Ligii 
Naționale, iar eu îmi doresc să fi u campion. În plus, 
șansa de a participa în Basketball Champions 
League este un obiectiv foarte important pentru 
mine și voi da totul pentru ca echipa să ajungă cât 
mai departe în această competiție.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca refuză 

să se implice mai mult la 

clubul de fotbal CFR Cluj.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a primit din nou 

o informare privind posibi-

litatea cumpărării de acţiuni 

la Fotbal Club CFR 1907 Cluj 

SA, de la acţionarul Ecomax 

General Investments SRL (în 

faliment), conform adresei 

nr. 308995/30.06.2020.

În şedinţa ordinară de jo-

ia trecută, consilierii locali au 

respins în unanimitate, cu 21 

de voturi „pentru”, în doar 

câteva minute, oferta trans-

misă de către compania în fa-

liment, prin lichidator judici-

ar, privind intenţia de vânza-

re a întregului pachet de ac-

ţiuni deţinute la CFR.

Primăria nu este 
la primul refuz

O decizie similară a fost 

luată şi în noiembrie 2018, 

atunci când Consiliul Local 

a respins cumpărarea între-

gului pachet de acţiuni în su-

mă totală de 810.000 lei de-

ţinute de societatea în fali-

ment la capitalul social al 

echipei de fotbal, la valoarea 

nominală de 0,1 lei/acţiune.

Acţiunile stăpânite de fos-

ta companie a cunoscutului 

om de afaceri Pászkány 

Árpád, reprezentată de lichi-

datorul judiciar AMTT Con-

sult SPRL, au fost puse la 

bătaie conform atribuţiilor 

privind vânzarea bunurilor 

din averea debitoarei.

Ecomax, fondată în 1999 

la Cluj-Napoca, firmă care 

se ocupa cu comerţ de ma-

şini, a înregistrat pierderi 

masive în ultimii ani de 

existenţă, iar în data de 16 

aprilie 2016 a solicitat in-

trarea în faliment prin pro-

cedură simplificată.

Lichidatorul judiciar a tri-

mis tuturor acţionarilor, in-

clusiv Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca, o ofertă în 

baza dreptului de preemţi-

une – drept de preferinţă pe 

care îl au asociaţii atunci 

când un asociat se retrage 

dintr-o societate, în dobân-

direa părţilor lui sociale sau 

a acţiunilor sale.

Un consilier local 
va fi  prezent la AGA

Tot în cadrul şedinţei din 

2 iulie, consilierul local Rácz 

Levente (UDMR) a fost man-

datat pentru a reprezenta 

interesele Consiliului Local 

al municipiului Cluj-Napo-

ca în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor 

(AGA) Fotbal Club CFR 1907 

Cluj SA, care va avea loc la 

sediul societăţii (str. Romu-

lus Vuia, nr. 23).

Adunarea este programa-

tă în data de 28 iulie 2020, 

ora 10:00 (prima convocare) 

şi în data de 29 iulie 2020, 

ora 10:00 (a doua convoca-

re). Tot Rácz va fi  prezent şi 

la Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acţionarilor, în 

data de 28 iulie 2020, ora 

11:00 (prima convocare) şi 

în data de 29 iulie 2020, ora 

11:00 (a doua convocare).

După ce a dominat au-

toritar campionatul, CFR 

Cluj a avut prestaţii osci-

lante după pauza lungă im-

pusă de pandemia de coro-

navirus. Acest lucru pare 

că este cauzat de probleme-

le de la nivelul conducerii 

şi, cu toate că mulţi jucă-

tori s-au ferit să vorbească 

despre acest subiect, Damjan 

Djokovici a recunoscut că 

jucătorii nu sunt plătiţi la 

zi, sugerând că ar exista 

mai multe tensiuni la club 

din cauza banilor.

2,8 milioane de lei 
pentru „U” Cluj

Chiar şi în condiţii difi-

cile din punct de vedere eco-

nomic, cauzate de impactul 

pandemiei de COVID-19, 

Pr imăria municipiului 

Cluj-Napoca „şi-a onorat 

obligaţia” de susţinere fi-

nanciară pentru sectorul 

sportiv şi alte domenii esen-

ţiale pentru „dezvoltarea să-

nătoasă” a Clujului.

În acest sens, în aceeaşi şe-

dinţă de Consiliu Local, a fost 

alocată suma totală de 

8.826.500 lei de la bugetul lo-

cal, pentru asociaţiile, federa-

ţiile şi alte structuri care acti-

vează în domeniul sportului 

la Cluj-Napoca. Dacă admi-

nistraţia locală refuză să se 

implice mai mult la CFR, 2,8 

milioane de lei merg în schimb 

la FC Universitatea Cluj.

„Sportul este şi va rămâ-

ne o prioritate pentru Pri-

măria Cluj-Napoca, cu atât 

mai mult cu cât clujenii au 

confirmat în repetate rân-

duri că avem o comunitate 

care iubeşte şi respectă spor-

tul şi care profită de marile 

evenimente găzduite, trans-

formându-le într-o bucurie 

pentru întregul oraş”, este 

de părere primarul Emil Boc.

Primăria întoarce spatele CFR-ului!
Ecomax SRL, firmă din „epoca de aur” a clubului, încearcă fără succes să vândă acțiunile

Jucătorii nu sunt plătiţi la zi şi există mai multe tensiuni la CFR Cluj din cauza banilor
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