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SĂNĂTATE

Vaccin anti-coronavirus 
în 2020?
România a cerut 10 milioane de doze de 
vaccin anti-COVID-19, care ar putea fi  ga-
ta până la sfârşitului anului.  Pagina 4

POLITICĂ

Zero lei pentru marile 
proiecte din Cluj?
Horia Nasra acuză guvernanţii PNL că au 
întors spatele Clujului şi nu au inclus pro-
iectele majore în lista de priorităţi.  Pagina 5
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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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Numărul deceselor, semnificativ mai mic 
în 2020 faţă de prima jumătate din 2019

SĂNĂTATE

OMS: Cum poate fi eradicat COVID-19?

În ciuda faptului că 2020 va 
rămâne un an marcant din cau-
za pandemiei de coronavirus, 
acest lucru nu aduce cifre îngri-
jorătoare în ceea ce priveşte nu-
mărul de decese raportate în pri-
mele şase luni ale anului. În pri-
ma jumătate a lui 2020, au de-
cedat cu 6.000 de români mai 
puţini decât în 2019, arată date-
le transmise, luni, de Institutul 
Naţional de Statistică (INS).

În aprilie şi iunie 2020, de-
cedaţii au fost mai numeroşi 
decât în lunile corespunzătoa-
re din 2019, dar în rest, fi eca-
re lună din primele şase de anul 
trecut a adus mai multe dece-
se decât în anul coronavirusu-
lui. În cifre, totalul deceselor 
în prima jumătate a acestui an 
era de 130.766, iar în primele 
6 luni din anul trecut totalul 

fusese de 136.541 decese. În lu-
na iunie 2020, aproape două 
treimi din totalul numărului 
de decese s-au înregistrat pen-
tru persoanele cu vârstă de cel 
puţin 70 ani (8.718 decese, re-
prezentând 41,4% din total, 
s-au înregistrat la grupele de 
vârstă 80 ani şi peste, 5.014 
decese, reprezentând 23,8%, 
la persoanele de 70-79 ani) şi 
4.217 decese (20,0%) la per-
soanele în vârstă de 60-69 ani.

Firesc, la polul opus, cele 
mai puţine decese au fost înre-
gistrate la grupele de vârstă 
5-19 ani (70 decese), 20-29 ani 
şi 0-4 ani (fi ecare grupă cu câ-
te 103 decese). Sporul natural 
s-a menţinut negativ în luna iu-
nie 2020, decedaţii având un 
excedent faţă de născuţii-vii de 
6.287 persoane.

Directorul general al Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, a cerut insistent gu-
vernelor şi cetăţenilor să facă 
totul pentru a „eradica” trans-
miterea noului coronavirus, 
subliniind că este nevoie atât 
de mobilizarea liderilor state-
lor care trebuie să acţioneze 
cât şi de respectarea măsuri-
lor de către populaţie.

„Săptămâna aceasta vom 
atinge 20 de milioane de ca-
zuri înregistrate de COVID-19 
şi 750.000 de decese. În spa-
tele acestor statistici există 
multă durere, suferinţă. Mul-
ţi dintre voi sunt în doliu; es-
te un moment dificil pentru 
umanitate. Dar, vreau să fiu 
clar, există muguri de speran-
ţă şi (...) niciodată nu este 
prea târziu pentru a inversa 
cursul epidemiei”, a spus el.

„Liderii trebuie să se mo-
bilizeze pentru a acţiona şi 
cetăţenii trebuie să adopte noi 
măsuri. Mesajul meu este lim-
pede: eradicaţi, eradicaţi, era-
dicaţi virusul! Dacă eradicăm 
eficient virusul, putem des-
chide societăţile în deplină si-
guranţă”, a completat Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, potri-
vit AFP, menţionând apoi câ-
teva ţări ale căror eforturi au 
dat rezultate.

„Unele ţări din regiunea 
Mekong-ului, Noua Zeelandă, 
Rwanda şi numeroase state in-
sulare din Caraibe şi Pacifi c au 
fost în măsură să eradicheze 
virusul rapid”, a amintit Ghe-
breyesus, adăugând că Noua 
Zeelandă, care duminică a tre-
cut pragul primelor o sută de 
zile fără niciun nou caz de con-
taminare, „este considerată un 
exemplu mondial”.

Situația epidemiei 
de coronavirus

62.547 de persoane infectate 
la nivel național

1.385.334  de teste prelucrate
476 pacienți la Terapie Intensivă

1.456  cazuri confi rmate la Cluj

30.311  vindecați

2.729 decese
*până la închiderea ediției

Modernizarea străzii Tipografiei, la a șaptea strigare!
Licitația pentru reabilitarea tronsonului 2 al străzii Tipografiei a fost relansată.     Pagina 3

TIFF-ul celor 45.000 
de „mascați”!
157 de filme din 49 de țări la TIFF 2020

Ediția cu numărul 19 a Festivalului Internațional de Film Transilvania, organizată în condiții excepționale, 
a strâns peste 45.000 de spectatori la cele 232 de proiecții organizate în 14 locații în aer liber. Pagina 7
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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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Un volum brut de 18,904 

milioane metri cubi de 

lemn s-au recoltat anul 

trecut, cu 558.000 mc mai 

puţin faţă de 2018, con-

form datelor centralizate 

de Institutul Naţional 

de Statistică (INS).

Pe specii forestiere, răşi-

noasele reprezintă 36,8% din 

volumul total de masă lem-

noasă recoltată, fagul 34%, 

stejarul 10,2%, diverse specii 

tari (salcâm, paltin, frasin, 

nuc etc.) 11,5% şi diverse spe-

cii moi (tei, salcie, plop etc) 

7,5%. Anul trecut, volumul 

de masă lemnoasă recoltată a 

fost cu 4,3% mai mare decât 

în 2015, potrivit datelor INS.

Lemnul recoltat a fost des-

tinat în proporţie de 95,5% 

persoanelor juridice atestate 

în activitatea de exploatare fo-

restieră şi în proporţie de 4,5% 

persoanelor fi zice care pot ex-

ploata lemn din pădurile pe 

care le au în proprietate. În 

2019, s-au recoltat 12,583 mi-

lioane mc de lemn din pădu-

rile proprietate publică, repre-

zentând 66,6% din volumul 

total de masă lemnoasă recol-

tată, restul fi ind recoltat din 

pădurile proprietate privată 

(29,6%) şi din vegetaţia fo-

restieră situată pe terenuri din 

afara fondului forestier (3,8%).

Acţiunile de recoltare a ar-

borilor din pădure, în vederea 

valorifi cării lemnului şi pen-

tru asigurarea condiţiilor favo-

rabile de dezvoltare a arbore-

telor, s-au desfăşurat prin exe-

cutarea de tăieri. În 2019, s-au 

efectuat tăieri de conservare 

pe 58,6% din suprafaţa totală 

parcursă cu tăieri, tăieri de re-

generare în codru pe 39%, tă-

ieri de regenerare în crâng pe 

2,1% şi tăieri de substituiri-re-

facere a arboretelor slab pro-

ductive şi degradate pe 0,3%.

Care sunt regiunile unde 
s-a exploatat cel mai mult?

Comparativ cu anul 2018, 

volumul de lemn recoltat din 

vegetaţia forestieră situată pe 

terenuri din afara fondului fo-

restier a scăzut cu 16,4%, din 

pădurile proprietate privată a 

scăzut cu 4,9%, din păduri 

proprietate publică a statului 

cu 1,3% şi din păduri propri-

etate publică a unităţilor ad-

ministrativ-teritoriale cu 0,2%.

La nivelul regiunilor de 

dezvoltare, 26,8% din volu-

mul total de masă lemnoasă 

s-a recoltat din regiunea 

Nord-Est, 23,4% din regiunea 

Centru, 13,6% din regiunea 

Nord-Vest, 12,8% din regiu-

nea Vest, 9% din regiunea 

Sud-Muntenia, 7,3% din re-

giunea Sud-Vest Oltenia, 6,7% 

din regiunea Sud-Est şi 0,4% 

din regiunea Bucureşti-Ilfov.

La nivel de judeţe, în anul 

2019, cea mai mare cantitate 

de masă lemnoasă s-a recol-

tat în judeţul Suceava (11,6%), 

urmat de Harghita (7,8%), 

Neamţ (6,5%), Bacău (5,3%), 

iar cele mai mici cantităţi s-au 

recoltat în judeţele Ialomiţa 

şi Olt (aproximativ 0,5%), 

Teleorman, Ilfov şi Brăila 

(aproximativ 0,4%) şi Con-

stanţa şi Galaţi (0,3%) şi în 

Bucureşti sub 0,1%.

19 milioane de metri cubi de lemn 
exploatat într-un singur an în România

Peste 1,3 milioane de apli-

cări pentru joburi au fost 

înregistrate în luna iulie 

pe platforma de recrutări 

online eJobs, cu 50% mai 

mult faţă de aceeaşi lună 

a anului trecut. Numărul 

de aplicări reprezintă 

un record-istoric.

„A crescut atât numărul 

mediu de aplicări pe candi-

dat, cât şi numărul efectiv de 

candidaţi disponibili. Astfel, 

în iulie au fost 142.000 de 

candidaţi care şi-au căutat un 

job. Dintre aceştia, aproape 

33.000 au fost candidaţi noi, 

care nu au avut până acum 

cont pe eJobs şi care, cel mai 

probabil, în ultimii ani, nu 

au fost interesaţi de schim-

barea jobului. Numărul de 

candidaţi noi este cu 20% 

mai mare decât în luna iu-

nie”, a declarat Bogdan Badea, 

CEO eJobs România.

Care sunt cele mai 
atractive domenii?

Vânzările rămân domeniul 

care atrage cel mai mare nu-

măr de aplicări, urmat de re-

laţii clienţi/call center, admi-

nistrativ/logistică, back offi -

ce, fi nanciar/contabilitate şi 

internet/e-commerce. Cele mai 

multe aplicări au venit din 

partea candidaţilor din Bucu-

reşti, Clujul fi ind al doilea cel 

mai activ judeţ. Lista conti-

nuă cu Timiş, Braşov, Iaşi, 

Constanţa şi Prahova.

„La începutul verii am 

observat o schimbare extrem 

de interesantă în comporta-

mentul candidaţilor, anume 

că vârsta primei angajări 

scade şi că devin din ce în 

ce mai activi cei foarte ti-

neri, din segmentul de vâr-

stă 18-24 de ani. Tendinţa 

nu doar continuă, ci se şi 

accentuează, iar în luna iu-

lie, numărul de aplicări ve-

nite din partea acestor tineri 

este dublu faţă de numărul 

de aplicări corespunzătoare 

celor cu vârste cuprinse în-

tre 36-45 de ani şi foarte 

apropiat de categoria de can-

didaţi din segmentul 25-35 

de ani, cei care au fost, din-

totdeauna, fără excepţie, cei 

mai activi pe piaţa muncii”, 

a mai arătat Badea.

Potrivit acestuia, vorbim, 

concret, de 410.000 de apli-

cări venite dinspre candi-

daţii 18-24, spre deosebire 

de 514.000 de aplicări pri-

mite de la cei care au între 

25 şi 35 de ani. În plus, creş-

terea pe această categorie 

este semnificativ mai mare 

şi faţă de luna iunie, când 

candidaţii între 18 şi 24 de 

ani au avut 300.000 de apli-

cări înregistrate.

Tinerii la prima angajare 
şi-au schimbat atitudinea

Aceste numere spun foar-

te multe despre felul în care 

ultima jumătate de an a 

schimbat piaţa muncii şi des-

pre cât de important a fost 

acest semnal de alarmă pen-

tru cei tineri, care, până nu 

demult, tratau cu mare leje-

ritate tema primei angajări, 

au explicat ofi cialii compani-

ei de recrutare.

În luna iulie, au fost pos-

tate 27.000 de joburi pentru 

România şi străinătate. Cele 

mai multe (aproape 7.000) au 

fost în vânzări. Transport/dis-

tribuţie, administrativ/logis-

tică, producţie, construcţii/in-

stalaţii şi relaţii clienţi/call 

center au fost alte domenii ca-

re au avut, fi ecare, între 3.000 

şi 4.000 de poziţii deschise, 

luna trecută.

Aplicări-record pentru 
locuri de muncă, în iulie
Peste 1,3 milioane de aplicări au fost înregistrate în luna iulie pe o platformă 
de recrutare, cu peste 50% mai multe decât în perioada similară a anului trecut

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă pentru România şi străinătate sunt disponibile pe platforma eJobs

APLICANȚI

142.000
de oameni au încercat să își găsească un loc 
de muncă pe platforma eJobs, în iulie
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Strabag a preluat, în luna 

mai, construirea tronso-

nului Ungheni – Târgu 

Mureş, de pe Autostrada 

Transilvania (A3), după 

mai mulţi ani în care 

lucrările au stagnat.

După două rezilieri la activ, 

proiectul de 4,5 km de autostra-

dă şi 4,7 km de drum de legă-

tură cu patru benzi de circula-

ţie a fost recontractat către con-

structorul Strabag, în mai 2020, 

pentru 192 milioane lei şi 18 

luni execuţie, arată specialiştii 

Asociaţiei Pro Infrastructură.

Italienii au început în for-

ţă, iar în prima etapă se rea-

lizează operaţiuni de decoper-

tare a stratului vegetal, stabi-

lizare a terenului, umpluturi 

de pământ, drumuri de şan-

tier, dar şi coloanele forate din 

fi er beton pentru fundarea 

structurilor, potrivit imagini-

lor fi lmate din dronă.

Tronson fi nalizat 
în 2021?

„Ne dorim ca acest proiect 

să avanseze într-un ritm alert, 

fără blocaje birocratice sem-

nifi cative şi să fi e fi nalizat la 

fi nele anului 2021”, speră re-

prezentanţii ONG-ului pentru 

infrastructură, mizând pe da-

tele stipulate în contract.

Cu toate acestea, specialiş-

tii solicită Companiei Naţio-

nale de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere (CNAIR) să 

realizeze „cu prioritate” stu-

diul de fezabilitate pentru con-

tinuarea acestui proiect cu pri-

mul tronson dintre Târgu 

Mureş şi Acăţari al Autostră-

zii A8 Târgu Mureş – Iaşi.

Contractul a fost semnat 

de CNAIR şi Strabag după o 

licitaţie plină de tergiversări 

şi lupte în instanţă, care au 

durat aproape patru ani. Tron-

sonul a fost scos iniţial la li-

citaţie în 2014, iar atribuirea 

lucrărilor către Strabag a ve-

nit în noiembrie 2017, urma-

tă de contestaţii şi decizii di-

ferite date în instanţă.

Lucrări cu debut „în forță” 
pe tronsonul Ungheni 
– Târgu Mureș (A3)

COSTURI

192
de milioane de lei 
este valoarea 
contractului pentru 
tronsonul minuscul 
Târgu Mureș – 
Ungheni

Consiliul Judeţean Cluj 

a desemnat câştigătorul 

concursului de soluţii 

pentru implementarea 

unui sistem informatic 

integrat în cadrul Cluj 

Smart Territory.

Forul administrativ al ju-

deţului a desemnat, luni, câş-

tigătorul concursului de so-

luţii vizând digitalizarea in-

stituţiei în cadrul proiectu-

lui european „Smart Territo-

ry”, Consiliul Judeţean Cluj 

pregătindu-se să devină în 

acest fel primul judeţ smart 

din România.

Câştigătorul premiului I 

în valoare de 2.897.697,48 

lei (fără TVA) este asocierea 

Life is Hard SRL – Cloud Soft 

SRL – Nordlogic Software 

SRL – SC efectRO SRL, aces-

teia urmând a-i fi  atribuit au-

tomat şi contractul de servi-

cii în urma căruia vor fi  re-

alizate cele trei aplicaţii in-

formatice intuitive – Atlasul 

Teritorial, Ghişeul Unic şi Di-

gitalizarea Arhivei.

În perioada imediat urmă-

toare, Consiliul Judeţean Cluj 

va iniţia procedura de nego-

ciere a contractului cu aso-

cierea desemnată câştigătoa-

re, urmând ca, ulterior, să 

aibă loc semnarea contrac-

tului şi implementarea efec-

tivă a proiectului, potrivit 

unui comunicat remis de fo-

rul administrativ judeţean.

Care este scopul proiectului 
„Smart Territory”?

Scopul proiectului „Smart 

Territory” este acela de a di-

minua interacţiunea fizică 

a cetăţenilor cu instituţia 

Consiliului Judeţean Cluj. 

Noile aplicaţii, care vor be-

neficia de o grafică unitară 

şi de o serie de funcţionali-

tăţi interconectate şi intero-

perabile, vor uşura efortul 

cetăţenilor în ceea ce pri-

veşte completarea cererilor, 

depunerea documentelor ne-

cesare, urmărirea parcursu-

lui acestora, plata taxelor şi 

alte operaţiuni în timp ra-

pid, electronic, de oriunde, 

fără a fi necesară deplasa-

rea la sediul instituţiei.

Prin concurs se urmăreş-

te achiziţionarea unor ser-

vicii de dezvoltare, imple-

mentare şi mentenanţă a 

unui sistem informatic in-

tegrat în cadrul proiectului 

Smart Territory, compus din 

cele trei aplicaţii, care să 

aibă o grafică unitară, o ar-

hitectură actuală şi funcţi-

onalităţi interconectate şi 

interoperabile. Toate cerin-

ţele funcţionale şi detalie-

rea soluţiilor propuse ur-

mează să fie realizate cu 

câştigătorul concursului.

„Digitalizarea instituţiei 

pe care o conduc reprezintă 

o prioritate, motiv pentru ca-

re vom mobiliza toate resur-

sele disponibile pentru ca 

acesta să se materializeze în 

cel mai scurt timp posibil. 

Dorim să venim în ajutorul 

tuturor cetăţenilor care in-

teracţionează cu forul jude-

ţean, facilitându-le, astfel, 

accesul la serviciile pe care 

instituţia le oferă”, a decla-

rat Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean.

Cine va transforma Clujul într-un judeţ smart? 
Consiliul Judeţean a desemnat câştigătorul.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După nu mai puţin de şase 

încercări eşuate, Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

a relansat licitaţia pentru 

modernizarea celui de-al 

doilea tronson 

al străzii Tipografi ei.

Contractul a fost scos la li-

citaţie pentru întâia oară în 

urmă cu un an, valoarea in-

vestiţiei fi ind de 965.689 lei 

şi crescând ulterior la 1,2 mi-

lioane de lei. În luna februa-

rie, consilierii locali au apro-

bat actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru 

amenajarea străzii, iar noua 

sumă pusă la bătaie pentru 

lucrări era de 1.618.733 lei. 

La cea de-a şasea licitaţie, va-

loarea lucrărilor ajunsese la 

1.820.933 lei.

Acum, potrivit anunţului 

publicat în Sistemul Electro-

nic de Achiziţii Publice (SEAP), 

valoarea estimată a lucrărilor 

a rămas la 1.820.933 lei, ter-

menul-limită pentru depune-

rea ofertelor fi ind 10 septem-

brie 2020. Cum nici la licita-

ţia anterioară nu s-a prezen-

tat nimeni pentru aceeaşi su-

mă, este greu de crezut că 

administraţia locală va avea 

mai mult noroc de această 

dată în căutarea fi rmei care 

să efectueze lucrările de pa-

vare şi de asfaltare.

Ce lucrări trebuie 
executate pe strada 
Tipografi ei?

Conform anunţului, lu-

crarea se referă la segmen-

tul cuprins între străzile 

Dávid Ferenc şi Frederic Jo-

liot Curie. Deşi iniţial acest 

tronson urma să fie reabi-

litat ca parte a proiectului 

de modernizare a Turnului 

Pompierilor, în urmă cu un 

an, lucrările au fost inte-

grate într-un alt proiect fi-

nanţat din bani europeni. 

Este vorba despre proiectul 

care oferă o nouă faţă stră-

zilor Regele Ferdinand, Émi-

le Zola, Sextil Puşcariu, dar 

şi scuarului CEC, de pe stra-

da Cuza Vodă.

În prezent, strada Tipogra-

fi ei este dominată de circu-

laţia auto intensă din zonă, 

fi ind folosită ca zonă de par-

care pe toată latura ei sudi-

că şi doar cu un fi r de circu-

laţie auto pe sensul de mers 

de la vest la est. Trotuarul a-

re o zonă de „gâtuire” în drep-

tul Turnului Pompierilor, zo-

nă ce nu poate fi  utilizată 

funcţional de pietoni.

Cum ar urma să arate 
strada Tipografi ei 
după reabilitare?

„Amenajarea tronsonului 

străzii Tipografi ei va fi  făcută 

utilizând pavaje din pavele de 

granit şi dale din piată de 10 

cm. Dotările prevăzute pe spa-

ţiul tronsonului de stradă ame-

najate sunt: suporţi pentru bi-

ciclete, arbori cu grilaje de pro-

tecţie şi loc de şezut din lemn. 

Fiecărui arbore îi corespunde 

un proiector de lumină dispus 

în grilajul de protecţie pentru 

iluminatul ambiental al vege-

taţiei înalte”, se arată în pro-

iectul reamenajării.

„Se doreşte ca prin ame-

najarea tronsonului străzii Ti-

pografi ei, creşterea siguranţei 

cetăţenilor şi a conducători-

lor auto prin asigurarea con-

diţiilor optime de siguranţă şi 

confort pentru circulaţia au-

to şi pietonală, drumurile ast-

fel asfaltate vor fi  încadrate 

cu borduri şi prevăzute cu ri-

gole carosabile de acostament, 

drumul va fi  marcat cu sem-

ne de circulaţie şi va fi  prevă-

zut cu trotuare pentru pie-

toni”, potrivit municipalităţii.

Tipografiei, strada pe care nimeni 
nu vrea să o reabiliteze!
Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat pentru a şaptea oară licitaţia pentru amenajarea 
şi modernizarea tronsonului 2 al străzii Tipografiei. Nota de plată: peste 1,8 mil. lei.

Contractul pentru amenajarea tronsonului 2 al străzii Tipografi ei a fost scos la licitaţie pentru a şaptea oară

VLAD RUSU | arhitect

 „Strada Tipografi ei 
este o stradă cu sens 
unic astăzi. Ar trebui 
să devină o stradă 
de tip shared-space, 
care să nu mai 
permită parcarea, 
din moment ce 
există parcare sub 
magazinul Central. 
Am propus ca 
locurile de taxi din 
fața magazinului să 
se mute în lateralul 
magazinului Central, 
unde nu există 
funcțiuni publice 
cu parterul clădirii. 
Unde este posibil 
vor fi  plantați arbori. 
Pe strada Regele 
Ferdinand, dincolo 
de această gândire 
unitară, mai este 
și dimensiunea 
fațadelor. E absolut 
necesar un control 
al reclamelor 
stradale pentru 
ce există acum 
este inestetic.“
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Spania va intra din nou pe 

lista ţărilor din zona galbe-

nă, de astăzi, 11 august, 

conform actualizării publi-

cate de autorităţile române.

Ca urmare a acestei modifi -

cări, românii sosiţi din Spania 

sunt obligaţi, începând de as-

tăzi, 11 august, să intre în auto-

izolare la domiciliu sau caran-

tină, dacă prezintă simptome 

de COVID-19 timp de 14 zile.

„Măsura de carantină se apli-

că pentru toate persoanele ca-

re sosesc dintr-o călătorie in-

ternaţională din ţările/zonele 

cu risc epidemiologic ridicat şi 

au drept de intrare pe teritoriul 

naţional, respectiv: cetăţeni ro-

mâni, cetăţeni ai statelor mem-

bre ale Uniunii Europene, Spa-

ţiului Economic European ori 

ai Confederaţiei Elveţiene, ori 

persoanelor care se încadrează 

la una dintre excepţiile prevă-

zute prin HG nr. 553/15.07.2020”, 

a transmis Comitetul Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, lista actualizată in-

clude Spania, iar persoanele ca-

re se întorc în ţară sunt obliga-

te să intre în autoizolare sau 

carantină. „Carantina persoa-

nelor se instituie la domiciliul 

persoanei, la o locaţie declara-

tă de aceasta sau, după caz, 

într-un spaţiu special desem-

nat de autorităţi”, potrivit Co-

mitetului Naţional pentru Situ-

aţii de Urgenţă.

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a trans-

mis datele cu privire 

la infectarea cu noul 

COVID-19 la nivel local.

Luni, situaţia epidemiolo-

gică în judeţul Cluj se prezen-

ta astfel:

¤ în ultimele 24 de ore, 11 de 

persoane au fost confi rmate cu 

COVID-19 din judeţul Cluj;

¤ 25 de persoane erau inter-

nate la secţia de Anestezie-Te-

rapie Intensivă (ATI), din ca-

re 19 din judeţul Cluj;

¤ total vindecaţi şi externaţi: 

696, din care 551 din Cluj;

¤ total decedaţi: 44, din ca-

re 26 din judeţul Cluj.

Conform datelor furnizate 

de prefect, până ieri, în ultime-

le 24 de ore două persoane au 

fost transferate la secţiile ATI.

Până ieri, pe plan naţional, 

s-a înregistrat o scădere impor-

tantă a cazurilor de COVID-19 

raportate în ultimele 24 de ore. 

Grupul de Comunicare Strategi-

că a anunţat doar 779 de cazuri 

de coronavirus în ultimele 24 de 

ore. Până luni, 10 august, în Ro-

mâniei, au fost confi rmate 62.547 

de cazuri de persoane infectate 

cu noul coronavirus.

Spania intră pe lista ţărilor 
din zona galbenă

11 cazuri noi de COVID-19 în Cluj

Comisarul european 

pentru Sănătate, Stella 

Kyriakides, a declarat 

că există „indicii bune” 

ca un vaccin împotriva 

COVID-19 să fi e disponibil 

până la sfârşitul anului 2020.

„Chiar dacă este riscant în 

acest moment să facem predic-

ţii, avem nişte indicii bune că 

un vaccin candidat ar putea fi  

disponibil până la sfârşitul a-

cestui an sau începutul anului 

viitor”, a declarat Kyriakides.

Un vaccin nu ar rezolva 

toate problemele dintr-o da-

tă, dar ar permite revenirea 

treptată la normalitate odată 

cu vaccinarea unei „mase cri-

tice de cetăţeni, în special a 

celor din grupurile de risc”, a 

spus ofi cialul european.

Comisarul european pentru 

Sănătate a remarcat de aseme-

nea un număr crescând de fo-

care mai mici sau mai mari de 

coronavirus în mai multe state 

membre ale UE. Stella Kyriaki-

des a recomandat guvernelor să 

procedeze la „izolarea rapidă a 

sursei de infecţie la nivel local 

cu ajutorul testelor, urmărirea 

contactelor şi izolarea imediată 

a persoanelor contaminate”.

România a cerut 10 
milioane de doze de vaccin

Ministrul român al Sănătă-

ţii, Nelu Tătaru, a anunţat că 

România a cerut Uniunii Euro-

pene 10 milioane de doze de 

vaccin anti-COVID-19.

„Am făcut o solicitare de 10 

milioane. Am vrut să asigurăm 

măcar pentru 50% din popu-

laţie. Să vedem cât vom primi 

de la nivelul Uniunii Europene 

din această cantitate cerută”, a 

declarat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a precizat că 

în primul rând vor fi  vaccinaţi 

cei care fac parte din catego-

riile cele mai expuse. „Acei lu-

crători care sunt personal me-

dical, cei cu vârste extreme 

(copii şi bătrâni – n.r), cei ca-

re au comorbidităţi trebuie să 

benefi cieze de acest vaccin”, 

a spus Nelu Tătaru.

În acest moment, toate sta-

tele din lume încearcă să-şi a-

sigure un număr cât mai ma-

re de doze din viitorul vaccin 

anti-COVID-19.

Un miliard de doze 
până la fi nalul lui 2021?

Statele încearcă să-şi pu-

nă la adăpost populaţia de 

următoarele valuri ale pan-

demiei, chiar dacă nu există 

încă pe piaţă un vaccin via-

bil. Momentan, mai multe va-

riante sunt în faza de testa-

re, însă rezultatele par a fi  

promiţătoare, iar Uniunea Eu-

ropeană centralizează deja 

solicitările de vaccin.

Totodată, comisarul euro-

pean pentru Sănătate, Stella Ky-

riakides, a afi rmat că un vac-

cin ar putea fi  gata la sfârşitul 

acestui an sau cel puţin la în-

ceputul anului viitor. La ora ac-

tuală, în lume, sunt peste 100 

de variante de vaccin în lucru. 

20 dintre ele au intrat în faze 

avansate de testare.

Vaccin anti-coronavirus, 
disponibil la finalul anului?
Comisarul european pentru Sănătate propune o variantă optimistă în privinţa 
vaccinului mult aşteptat. România a solicitat 10 milioane de doze.

Vaccinul împotriva noului coronavirus va fi  disponibil – probabil – 
la un preţ apropiat de preţul de producţie
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Cluj-Napoca s-a umplut 

de trotinete după ce Bolt 

a lansat aplicaţia prin 

care ele se pot închiria.

Zeci de clujeni s-au plâns 

în ultimele săptămâni de pro-

blemele create de trotinetele 

verzi pe care Bolt le-a pus la 

dispoziţia clujenilor. Trotine-

tele au fost în prim-planul 

unor accidente uşoare, dar 

s-au remarcat şi după ce au 

fost lăsate pe carosabil sau au 

blocat parcări.

O situaţie similară a fost 

semnalată şi de deputatul Ema-

nuel Ungureanu, candidatul 

USR-PLUS la Primăria munici-

piului Cluj-Napoca. Parlamen-

tarul clujean a fi lmat şi a pos-

tat pe contul său de Facebook 

cum aleg tinerii să folosească 

trotinetele celor de la Bolt.

Ungureanu cere amenzi 
pentru „trotinetişti”

„Am vorbit cu foarte mul-

te familii tinere care erau în-

grijorate de mulţimea de tro-

tinete electrice care circulă 

nestingherite prin zona de 

promenadă. Avem o proble-

mă în Cluj-Napoca cu aceste 

mijloace de distracţie care pot 

fi  închiriate foarte uşor şi ca-

re circulă nestingherite, cu 

viteză foarte mare, în parcuri 

unde sa joacă mulţi copii”, 

spune Ungureanu.

„Pericolul de accidente es-

te uriaş, fac un apel la Poli-

ţia Locală din Cluj-Napoca 

să se implice, nu am văzut 

niciun poliţist local în Par-

cul Central din Cluj-Napoca! 

Indolenţa şefului Poliţiei Lo-

cale, pensionarul de lux, Bon-

ţidean, poate să ducă la tra-

gedii”, a mai spus deputatul 

USR de Cluj.

De altfel, clujenii au reac-

ţionat la rândul lor în număr 

impresionant pe Facebook du-

pă apariţia trotinetelor Bolt. 

Şoferii sunt exasperaţi de fa-

rul puternic al trotinetelor, în 

timp ce pietonii au reclamat 

numeroase incidente.

Emanuel Ungureanu (USR) 
îi taxează pe „trotinetişti”

Preşedintele PNL, premie-

rul Ludovic Orban, 

a anunţat, luni, că starea 

de alertă va fi , cel mai 

probabil, prelungită.

„Orice decizie va ţine cont 

de contextul epidemiologic. 

Pe baza datelor pe care le 

avem până astăzi, dacă nu a-

par ameliorări, reduceri sem-

nifi cative, cel mai probabil 

vom prelungi starea de aler-

tă”, a spus Orban, la sediul 

Partidului Naţional Liberal 

(PNL). El a precizat că se vor 

analiza solicitările privind con-

tinuarea unor activităţi în a-

ceastă perioadă.

„Vom ţine cont de punc-

tul de vedere al specialiştilor 

din Grupul de suport tehni-

co-ştiinţifi c, din Comisia an-

ti-COVID-19, din INSP şi, în 

funcţie de evaluările pe care 

le vom avea, vom lua şi de-

ciziile politice”, a explicat 

prim-ministrul.

Nu vor mai veni 
alte restricţii

Potrivit prim-ministrului Ro-

mâniei, în prezent, nu se mai 

analizează posibilitatea adop-

tării de măsuri de restricţie.

„Nu ne dorim impunerea 

niciunei alte restricţii. De al-

tfel, s-au mai adoptat două 

măsuri: limitarea programului 

la terase şi portul măştii în spa-

ţiile aglomerate unde nu este 

posibilă asigurarea distanţei fi -

zice de protecţie. Acestea sunt 

singurele măsuri de restricţie 

şi ele nu afectează desfăşura-

rea activităţilor economice, 

pentru că obiectivul nostru es-

te acela de a nu mai afecta în 

niciun fel economia prin mă-

surile pe care le luăm”, a sub-

liniat Orban.

El a indicat că se ia în cal-

cul o altă soluţie pentru tera-

se, însă doar dacă lucrurile se 

vor ameliora.

Starea de alertă, 
prelungită fără restricţii

Senatorul USR de Cluj 

Mihai Goţiu a fost desem-

nat, la sfârşitul săptămâ-

nii trecute, candidat 

al Alianţei USR-PLUS 

pe lista pentru 

Consiliul Judeţean Cluj.

Senatorul clujean a primit 

votul unei majorităţi covâr-

şitoare (91,2% din voturile 

exprimate) în cadrul Confe-

rinţei Judeţene a USR Cluj. 

Mihai Goţiu şi-a depus aceas-

tă candidatură „în semn de 

respect şi de sprijin” pentru 

colegii lui care l-au susţinut 

începând cu toamna anului 

2016, de când a intrat în po-

litică, dar şi „pentru a trans-

mite mesajul” că „România 

poate să se schimbe în bine” 

doar atunci când lupta e du-

să în echipă.

În urma votului din Con-

ferinţa Judeţeană a USR Cluj, 

Mihai Goţiu va completa lis-

ta Alianţei USR-PLUS pen-

tru Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj. Candidat din partea 

Alianţei USR-PLUS pentru 

funcţia de preşedinte al CJ 

Cluj este Cătălin Sălăgean, 

iar pentru cea de primar al 

municipiului Cluj-Napoca 

va rămâne deputatul Ema-

nuel Ungureanu.

Goţiu, gata să ducă 
„munca de jos”

„Tot ce am realizat în cei 

trei ani şi jumătate ca sena-

tor USR pentru pădurile şi 

apele României, pentru un 

aer mai curat şi un viitor să-

nătos pentru noi şi copiii 

noştri nu aş fi  reuşit fără spri-

jinul colegilor din USR Cluj. 

Multe dintre problemele Clu-

jului şi ale localităţilor din 

judeţ mi-au fost semnalate 

şi le-am documentat împre-

ună cu colegii, unele dintre 

acestea au ajuns în Parla-

ment şi le-am găsit soluţio-

nare (prin alocări bugetare 

suplimentare la Legea Buge-

tului ori prin controale ale 

instituţiilor publice sesizate 

de mine). Altele fac parte 

din programele (locale şi ju-

deţene) pe care le propunem, 

acum, cetăţenilor”, a expli-

cat Mihai Goţiu.

Acesta a arătat că, fără spri-

jinul colegilor săi din Filiala 

Cluj, nu ar fi  putut duce lupte-

le pentru mediu, la nivel naţi-

onal, dar şi că acest sprijin es-

te unul care „vine fi resc” într-un 

oraş care a devenit un model 

pentru implicarea civică din 

România. Totodată, senatorul 

Mihai Goţiu susţine că e nevo-

ie de oameni de nădejde în pri-

măriile şi consiliile locale şi ju-

deţene din toată ţara.

Senatorul USR Mihai Goţiu va intra în cursa 
pentru Consiliul Judeţean Cluj

Deputatul PSD de Cluj Horia 

Nasra critică Guvernul PNL 

pentru că nu fi nanţează 

marile proiecte de investiţii 

din judeţul Cluj.

Parlamentarul clujean îi 

acuză pe premierul Ludovic 

Orban şi pe ministrul Finan-

ţelor Publice, Florin Cîţu, că 

„au tăiat de la fi nanţare” prin-

cipalele obiective de dezvol-

tare ale Clujului. Declaraţiile 

vin în contextul în care Mi-

nisterul Finanţelor Publice a 

întocmit lista proiectelor de 

investiţii prioritizate, în baza 

datelor transmise de către no-

uă ministere, fără să includă 

însă marile proiecte ale jude-

ţului Cluj.

Se va implica Guvernul 
PNL în proiectul 
metroului din Cluj?

„Zero lei pentru Centura 

Metropolitană a Clujului, pro-

iect care urma să contribuie 

la descongestionarea trafi cu-

lui infernal din Cluj-Napoca. 

Zero lei pentru metrou Cluj, 

practic Orban şi Cîţu aleg să 

nu aloce niciun leu pentru cel 

mai important proiect de in-

frastructură din zona metro-

politană Cluj”, afi rmă Horia 

Nasra, care a trimis şi o inter-

pelare ministrului Transpor-

turilor, Infrastructurii şi Co-

municaţiilor, Lucian Bode.

„În viziunea Guvernului 

Orban, prin Ministerul Trans-

porturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, se poate asi-

gura fi nanţarea, în etapa a do-

ua, a studiului de fezabilita-

te pentru introducerea metro-

ului în zona metropolitană 

Cluj? Ministerul se va impli-

ca în fi nanţarea ulterioară a 

proiectului aşa cum au făcut 

guvernele Spaniei, Franţei şi 

Italiei în cazuri similare – Bil-

bao, Brescia, Lille şi Rennes?”, 

se arată în interpelarea care a 

rămas fără răspuns.

Reamintim, că Lucian Bo-

de, a anunţat 1 miliard de 

euro pentru infrastructura de 

metrou, iar primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, a solicitat deja la Bruxel-

les, în Comitetul European 

al Regiunilor, fi nanţare eu-

ropeană pentru proiectele de 

tren metropolitan şi metrou. 

Nasra cere în schimb Guver-

nului PNL „să respecte Clu-

jul” şi „să nu confunde lup-

ta politică internă” din PNL 

cu nevoiele clujenilor şi cu 

proiectele de dezvoltare ale 

judeţului Cluj.

Zero lei pentru devierea 
Someşului şi 
modernizarea liniei ferate

Printre marile proiecte ca-

re nu au primit, cel puţin mo-

mentan, fi nanţare se numără 

şi Hidrocentrala Tarniţa – Lă-

puşteşti, promisă de Emil Boc 

în 2011, pe când era premier. 

Este vorba despre un proiect 

ce ar putea deveni cel mai ma-

re sistem de echilibrare a sar-

cinilor hidro-electrice din Ro-

mânia. De asemenea, Nasra 

îl acuză pe Adrian Oros, „mi-

nistrul corigent al Agricultu-

rii”, că a reuşit „performan-

ţa” să aloce zero lei pentru 

refacerea sistemului de iriga-

ţii din zona Turda.

Tot zero lei sunt alocaţi şi 

reabilitării podului din Turda, 

modernizării clădirii Teatru-

lui Naţional şi a Operei Ro-

mâne din Cluj-Napoca, dar şi 

pentru lucrările de deviere a 

Someşului Mic în vederea ex-

tinderii pistei Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca. Totodată, nu 

sunt cuprinşi bani nici pen-

tru proiectul de modernizare 

şi electrifi care a liniei de cale 

ferată Cluj-Napoca – Oradea 

– Episcopia Bihor.

„Se laudă lunar cu banii 

care vor fi  alocaţi şi identi-

fi caţi spre fi nanţare, însă sin-

gurii lei daţi până acum sunt 

cei ai contribuabilor clujeni 

care plătesc studiul de pre-

fezabilitate. Ministrul Bode 

s-a ferit să răspundă unei 

simple interpelări parlamen-

tare cu privire la fi nanţarea 

metroului din Cluj, însă co-

munică cifre ameţitoare fă-

ră acoperire reală. Atenţie, 

fi nanţarea metroului nu a 

fost cuprinsă nici în recenta 

listă a proiectelor de inves-

tiţii publice semnifi cative pri-

oritizate, asumată de Guver-

nul Orban”, semnalează Ho-

ria Nasra.

Zero lei pentru marile 
proiecte din judeţul Cluj?
Deputatul PSD Horia Nasra pune tunurile pe Guvernul PNL: „Încă mai 
trag speranţa ca liderii PNL să nu-şi bată joc de acest proiect vital!”

Deputatul Horia Nasra îi acuză pe premierul Ludovic Orban 
şi pe ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, că „au tăiat 
de la fi nanţare” principalele obiective de dezvoltare ale Clujului
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Valentin, băiatul din Dej 

care a fost mâncat de 

viermi, a încetat din 

viaţă. Ce se va întâmpla 

acum cu mama acestuia?

Copilul a fost descope-

rit, în urmă cu două săptă-

mâni, cu răni adânci şi in-

fectate, mâncate de muşte 

şi viermi pe tot corpul. Fu-

sese transportat la spital în 

comă, cu unele părţi ale 

corpului în putrefacţie, iar 

de atunci medicii Spitalu-

lui de Pediatrie din Cluj-Na-

poca au făcut tot ce au pu-

tut ca să-l salveze.

Încă de la început, me-

dicii au fost rezervaţi pri-

vind şansele de supravie-

ţuire a copilului de 9 ani. 

Acesta a fost conectat la a-

parate şi, deşi a avut câte-

va respiraţii spontane zile-

le trecute, nu a fost sufici-

ent ca să-l deconecteze. 

Medicii au renunţat la me-

dicamentele care îl sedau 

pentru a-i face mai multe 

investigaţii, iar atunci au 

descoperit leziuni neurolo-

gice grave, caz în care, chiar 

şi dacă Valentin ar fi su-

pravieţuit, s-ar fi chinuit 

întreaga viaţă.

Mama lui este reţinută

Femeia a fost reţinută de 

poliţişti încă din ziua în ca-

re au găsit copilul în starea 

revoltătoare. Judecătorii au 

arestat-o preventiv pentru 

30 de zile, iar săptămâna 

trecută, femeia a cerut să 

fie cercetată în stare de li-

bertate. Magistraţii Curţii 

de Apel Cluj au respins în-

să cererea.

Femeia a fost cercetată 

până acum de tentativă de 

omor, dar acest lucru s-ar 

putea să se schimbe urmând 

decesul băiatului. Cazul în-

fi orător de la Dej a îngrozit 

pe toată lumea, de la medici 

până la poliţişti. Cu trei adulţi 

în apartament, Valentin a 

fost pur şi simplu ignorat şi 

lăsat să se stingă tot mai mult 

de la o zi la alta.

Băiatul din Dej devorat de viermi 
s-a stins din viaţă. Mama copilului 
este în arest preventiv.

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Asociaţia „Mai bine” orga-

nizează, în perioada 15-28 

august, 2020 AlimenTerra. 

Dialoguri fertile cu tineri 

despre hrană, în cinci 

oraşe din ţară, printre 

care şi Cluj-Napoca.

„Una dintre problemele 

fundamentale ale comunică-

rii este că nu ascultăm pen-

tru a înţelege, ci pentru a 

răspunde. Hai să ne împăr-

tăşeşti ce ştii tu despre hra-

na pe care o consumi, iar 

noi promitem să te ascultăm 

pe bune”, transmit reprezen-

tanţii asociaţiei.

Astfel, tinerii, cu vârste 

cuprinse între 18 şi 35 de 

ani, sunt invitaţi să par-

ticipe vineri, 21 august 

2020, la ora 17:50, în Par-

cul Central „Simion Băr-

nuţiu” din Cluj-Napoca, 

pentru a discuta cu alţi ti-

neri, într-o atmosferă dega-

jată, despre hrană şi alte 

subiecte interconectate.

Regulile anti-COVID-19 vor 
fi  respectate cu stricteţe

În contextul epidemiologic 

actual, organizatorii plănuiesc să 

fi e luate toate măsurile de pre-

cauţie necesare pentru a organi-

za activitatea în condiţii de sigu-

ranţă. În urma înscrierii, persoa-

nele selectate vor fi  anunţate cu 

privire la ce trebuie să facă pen-

tru a se simţi în siguranţă pe par-

cursul evenimentului.

Participarea este gratuită, în-

să locurile sunt limitate din ca-

uza restricţiilor, aşadar, puncte-

le de întâlnire vor fi , la fel, co-

municate doar celor selectaţi. 

Evenimentul poate fi  găsit pe pa-

gina de Facebook a asociaţiei.

Asociaţia „Mai bine” este 

o organizaţie fondată în anul 

2009 şi are ca misiune promo-

varea teoretică şi practică a 

dezvoltării durabile prin iniţi-

ative şi proiecte organizate şi 

dezvoltate în patru domenii de 

acţiune: educaţie pentru dez-

voltare durabilă, protecţia me-

diului, antreprenoriat social 

verde şi implicare civică.

Discuții cu tinerii clujeni pe tema 
alimentației, în Parcul Central

InfoTrafi c – Radioul de pe 

strada ta! demarează o 

campanie de conştientiza-

re şi responsabilizare soci-

ală, în contextul pandemi-

ei de COVID-19, o campa-

nie care să îi încurajeze 

pe oameni să respecte 

măsurile de siguranţă.

În condiţiile în care numă-

rul cazurilor active din Româ-

nia creşte în mod alarmant, 

echipa InfoTrafi c a considerat 

că populaţia trebuie informa-

tă în mod constant şi îndru-

mată să urmeze comportamen-

tul corect şi responsabil. Pen-

tru a construi mesaje convin-

gătoare, care să ajungă direct 

la ţintă, s-a apelat la specia-

lişti – astfel, acestea au fost 

elaborate cu asistenţa Asocia-

ţiei Psihologilor din România.

Campania include spoturi 

audio înregistrate, difuzate în 

staţiile de autobuz unde se 

aude InfoTrafi c, spoturi cu 

voci cunoscute, ale unor per-

sonalităţi, oameni vizibili şi 

respectaţi de comunitate, ca-

re îndeamnă la atitudine civi-

că şi responsabilitate. De ase-

menea, campania continuă pe 

reţelele sociale, prin vizualuri 

cu aceleaşi mesaje, care încu-

rajează oamenii să fi e respon-

sabili şi să urmeze aceste com-

portamente preventive.

Luna Amară, Voltaj 
şi Sandy Deac 
au răspuns afi rmativ

Primii care au răspuns ape-

lului InfoTrafi c au fost artiş-

tii. Luna Amară şi Voltaj, San-

dy Deac de la Desperado şi S-

peak Floyd, precum şi tânăra 

cântăreaţă Ioana Moldovan 

au înregistrat deja mesaje, ca-

re se aud, începând de luni, 

10 august, la InfoTrafi c.

InfoTrafi c – Radioul de pe 

strada ta! este un post de ra-

diofi care care emite din anul 

2005 în staţiile de autobuz 

din Cluj-Napoca, informând 

publicul călător despre eve-

nimente, spectacole, ştiri de 

interes public din oraşul 

Cluj-Napoca.

Echipa InfoTrafi c organi-

zează, de asemenea, campa-

nii de educare şi de informa-

re, dar şi campanii de strân-

gere de fonduri, în parteneri-

at cu fundaţii recunoscute şi 

abilitate, pentru sprijinirea 

unor copii care au nevoie de 

ajutor să îşi termine şcoala.

Port mască pentru 
că am bun-simţ!
Campanie de conştientizare şi responsabilizare 
socială, cu voci de artişti clujeni în staţiile 
de autobuz, în contextul pandemiei de COVID-19

„Port mască pentru că am bun-simţ!” este o campanie de conştientizare 
şi responsabilizare socială
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Microstagiunea estivală 

Opera Summer Hub 2020 

va încânta publicul clu-

jean cu evenimente lirice 

şi coregrafi ce prezentate 

în aer liber pe tot parcur-

sul lunilor august şi sep-

tembrie.

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca şi Asociaţia 

Culturală „Opera 2 You” vor 

readuce bucuria muzicii şi a 

dansului mai aproape de spec-

tatori graţie proiectului inedit 

co-organizat alături de Cluj 

innovation Park şi Asociaţia 

Clusterul de Industrii Creati-

ve Transilvania, în cadrul Cen-

trul Regional de Excelenţă pen-

tru Industrii Creative Cluj-Na-

poca. „Opera Summer Hub”, 

unică pe scena culturală a Ro-

mâniei, adaptată contextului 

pandemic, oferă o notă opti-

mistă peisajului din Cluj-Na-

poca, fi ind prezentat în cadrul 

Stagiunii Artistice Muzicale 

Estivală a României, iniţiată 

de Ministerul Culturii.

Noul proiect păstrează la 

fel de pulsant acest spirit 

artistic, reamintind farme-

cul muzicii şi al dansului ce 

transcend timp şi spaţiu, re-

unindu-ne indiferent de dis-

tanţele sociale. Opera 

Summer Hub propune pu-

blicului seri tematice săptă-

mânale, care îmbină arta li-

rică cu cea gastronomică 

într-o fuziune fascinantă, 

sub egida a două concepte 

artistice: Opera a la Carte şi 

Opera Picnic.

Evenimente lirice 
şi coregrafi ce prezentate 
în aer liber

„Opera a la carte” îşi invi-

tă spectatorii la seri tematice 

atât din punct de vedere mu-

zical cât şi culinar. Programul 

artistic va fi  complimentat de 

cine a la carte în acelaşi spe-

cifi c. Numărul de participanţi 

acceptaţi, în contextul limită-

rilor de proximitate fi zică, es-

te de 100 de persoane.

Opera picnic aduce mu-

zica mai aproape de oa-

meni, în amfiteatrul verde 

al CREIC. Scena va găzdui 

solişti, balerini şi Orches-

tra Operei Naţionale Româ-

ne din Cluj-Napoca. Spec-

tatorii se pot bucura şi de 

un coş de picnic special, 

servit pe paturi de picnic 

aranjate pe terasele amfi-

teatrului. Numărul de par-

ticipanţi la acest proiect 

este de 500 de persoane, 

iar din cauza contextului 

pandemic, aceştia sunt ru-

gaţi să-şi aducă propriile 

pături la evenimente.

Evenimentele Operei Na-

ţionale Române din Cluj-Na-

poca vor începe de vineri, 

14 august 2020 şi va avea 

loc în fiecare vineri, sâmbă-

tă şi duminică, până în da-

ta de 13 septembrie 2020.

Opera revine în aer liber la Cluj-Napoca

Premieră la Cluj-Napoca: 

investigarea computer 

tomograf (CT) şi radiogra-

fi că a unei mumii umane, 

a unor organe umane 

mumifi cate, precum şi a 

unor mumii animale.

La Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterina-

ră (USAMV) din Cluj-Napoca 

s-a înregistrat o premieră în 

cadrul Laboratorului de Radi-

ologie şi Imagistică Medicală 

din cadrul Facultăţii de Medi-

cină Veterinară (FMV): inves-

tigarea computer tomograf (CT) 

şi radiografi că a unei mumii 

umane, a unor organe umane 

mumifi cate, precum şi a unor 

mumii animale. Investigaţia a 

fost solicitată de Muzeul Na-

ţional de Istorie a Transilvani-

ei (MNIT) care deţine colec-

ţia, din cadrul proiectului „Zei 

şi muritori din Egiptul antic”.

„Avem un acord de colabo-

rare cu muzeul, la fel cum avem 

un astfel de acord şi cu Spita-

lul Judeţean Cluj, care apelea-

ză uneori la noi pentru inves-

tigaţii în cazul unor pacienţi cu 

o greutate care depăşeşte ca-

pacitatea aparatelor CT din do-

tarea spitalelor. CT-ul pe care îl 

avem aici este pentru uz uman, 

dar suportă greutăţi de până la 

200 kg, faţă de cele din spita-

lele umane, care ajung la 

120-150 kg. Experienţa de in-

vestigaţie a mumiei umane, or-

ganelor umane mumifi cate şi 

a mumiilor animale a fost o 

premieră, ceva special şi pen-

tru noi. A avut loc scanare în 

vederea stabilirii conţinutului 

şi gradului de alterare sau con-

servare, iar informaţiile şi re-

zultatele vor fi  folosite pentru 

restaurarea pieselor care apar-

ţin muzeului. A fost vorba de 

mumia umană, mumii de Ibis, 

şoim, crocodil, o mână umană 

şi organe umane. Din câte ştim, 

este prima dată în România 

când se fac astfel de investiga-

ţii la nivel de Facultate de Me-

dicină Veterinară”, a explicat 

dr. Robert Purdoiu.

Rezultatele investigaţiilor 

de la USAMV Cluj-Napoca au 

fost transmise către Muzeul 

Naţional de Istorie a Transil-

vanie şi vor fi  interpretate şi 

publicate în cadrul proiectu-

lui. „Prin aceste analize s-au 

avut în vedere mai multe as-

pecte care pot lămuri între-

bări, precum sexul individu-

lui, patologia osoasă, dar şi 

alte posibile patologii, poate 

vârsta şi, nu în ultimul rând, 

eventualele obiecte cu care a 

fost pregătite persoana pen-

tru viaţa de apoi”, au preci-

zat şi reprezentanţii MNIT.

O mumie din Egiptul antic, 
investigată în premieră la Cluj-Napoca

Cea de-a 19-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) s-a încheiat dumi-

nică, 9 august, cu două 

proiecţii sold-out ale 

comediei franceze Şterge 

istoricul / Delete History 

(r. Benoît Delépine, 

Gustave Kervern), 

desfăşurate în paralel în 

Piaţa Unirii şi la USAMV.

Chiar şi în condiţii de si-

guranţă sporită, organizat pen-

tru prima dată exclusiv în aer 

liber, cel mai mare eveniment 

din România dedicat fi lmului 

a atras, în perioada 31 iulie – 

9 august, un număr de 45.000 

de participanţi.

Timp de zece zile, spectato-

rii au urmărit pe marile ecrane 

157 de fi lme din 49 de ţări, pre-

zentate până târziu în noapte 

în cadrul a 232 de proiecţii (fa-

ţă de circa 400 în 2019), în 14 

locaţii, în prezenţa realizatori-

lor invitaţi la această ediţie.

Care au fost cele mai 
apreciate fi lme?

În topul preferinţelor celor 

care au ales să-şi petreacă se-

rile de vară la TIFF s-au afl at, 

în acest an, fi lmele La Belle 

Époque/ Cei mai frumoşi ani 

(r. Nicolas Bedos), Mama (Ma-

dre, r. Rodrigo Sorogoyen), Cor-

pus Christi (r. Jan Komasa), 

La dolce vita (r. Federico 

Fellini), evenimentele din pro-

gramul Weekend la Castel, la 

Bonţida şi cele organizate la 

Arkhai Sculpture Park din Vla-

ha. Nu mai puţin de 51 dintre 

evenimentele programate la a-

ceastă ediţie au fost sold-out.

Toate cele 500 de locuri dis-

ponibile în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca au fost ocupate 

în fi ecare seară dar, chiar da-

că festivalul s-a încheiat, câ-

teva dintre hiturile ediţiei pot 

fi  urmărite în continuare on-

line până pe 16 august, pe TI-

FF Unlimited (unlimited.tiff.

ro), platforma de video strea-

ming a festivalului.

Peste 250 de voluntari 
la TIFF 2020

Anul acesta, un număr re-

cord de 600 de aplicanţi şi-au 

exprimat dorinţa de a fi  vo-

luntari la TIFF, peste 250 din-

tre ei fi ind selectaţi pentru a 

asigura, alături de echipa fes-

tivalului, buna desfăşurare a 

evenimentelor şi implemen-

tarea măsurilor de siguranţă.

Filme de la ediţia din acest 

an, dar şi alte pelicule premi-

ate se vor vedea la Bucureşti 

într-un spaţiu central, în fi e-

care weekend, între 7 august 

şi 27 septembrie, la „Cinema 

sub clar de lună”. Proiecţiile 

au loc în aer liber, vinerea, 

sâmbăta şi duminica, într-un 

spaţiu amplu alăturat Casei 

Florescu-Manu de pe Calea 

Victoriei 192A (vizavi de Ca-

sa Vernescu), care permite 

găzduirea a maximum 150 de 

spectatori, cu respectarea re-

gulilor de siguranţă sanitară.

De asemenea, în perioa-

da 27-30 august, fi lme de la 

TIFF vor ajunge pe marele 

ecran la Sibiu, pentru cel 

de-al 14-lea an consecutiv, 

iar între 11 şi 13 septembrie, 

titlurile ediţiei se vor vedea 

la cea de-a treia ediţie TIFF 

Oradea, tot în aer liber.

Peste 45.000 de cinefili la TIFF 2020!
157 de filme din 49 de țări, prezentate până târziu în noapte în cadrul a 232 de proiecții în aer liber

Toate cele 500 de locuri disponibile în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca au fost ocupate seară de seară

• Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro – 
Babyteeth: Prima iubire, regia Shannon Murphy

• Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 
3.500 de euro – Tim Mielants, pentru filmul Patrickși 
ex-aequo Zheng Lu Xinyuan, pentru filmul Norul din 
camera ei/ The Cloud In Her Room

• Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, 
oferit de HBO – Sora/ Sister, regia Svetla Tsotsorkova

• Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 
1.000 de euro, oferit de Conceptual Lab – Evgeniya 
Gromova pentru rolul din Fidelitate/ Fidelity

• Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Film unui film din secţiu-
nea Zilele Filmului Românesc – Totul nu va fi bine, regia 
Adrian Pîrvu, Helena Maksyom

• Premiul Publicului, oferit de MasterCard – Babyteeth: 
Prima iubire, regia Shannon Murphy

• Premiul Publicului pentru cel mai popular film din sec-
ţiunea Zilele Filmului Românesc, în valoare de 1.500 de 
euro, oferit de Dacin Sara – Și atunci… ce e libertatea?, 
regia Andrei Zincă

• Premiul de Excelenţă, oferit de Mercedes-Benz – actriţei 
Maria Ploae

Cine au fost marii câștigători TIFF 2020?
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Abonează-te 
la

monitorul
¤  plăteşti doar 25 lei 

pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Preşedintele rus Vladimir 

Putin i-a trimis, luni, 

o „telegramă de felicitare” 

omologului său 

din Belarus, Aleksandr 

Lukaşenko, care a fost pro-

clamat învingător în urma 

unui scrutin controversat, 

marcat de manifestaţii anti-

guvernamentale reprimate 

violent, transmite AFP.

„Contez pe faptul că ac-

ţiunea dumneavoastră în 

fruntea statului va permite 

dezvoltarea viitoare a rela-

ţiilor ruso-belaruse reciproc 

avantajoase”, i-a transmis 

Putin lui Lukaşenko, potri-

vit Kremlinului.

Preşedintele belarus şi-a 

acuzat în ultimele săptămâni 

aliatul tradiţional rus că vrea 

să-i transforme ţara într-un va-

sal, că susţine opoziţia şi în-

cearcă să-l destabilizeze. AFP 

mai transmite că Lukaşenko a 

primit felicitări şi din partea 

liderului chinez Xi Jinping.

Polonia condamnă 
violenţele din Belarus

În schimb, Polonia a che-

mat, luni, la organizarea unui 

summit extraordinar al Uniu-

nii Europene cu privire la situ-

aţia din Belarus, după ciocni-

rile de la Minsk în urma căro-

ra o persoană a murit şi câte-

va zeci au fost rănite.

„Autorităţile au făcut uz de 

forţă împotriva propriilor ce-

tăţeni care cereau o schimba-

re în ţară. Trebuie să susţinem 

poporul belarus în căutarea sa 

a libertăţii”, a declarat, într-un 

comunicat, prim-ministrul po-

lonez Mateusz Morawiecki.

La rândul său, Ministerul de 

Externe de la Varşovia a con-

damnat violenţele şi le-a cerut 

autorităţilor din ţara vecină „să 

oprească escaladarea situaţiei şi 

să înceapă să respecte dreptu-

rile fundamentale ale omului”.

„În faţa evenimentelor în 

derulare în Belarus, Ministerul 

de Externe polonez îşi exprimă 

profunda îngrijorare faţă de pa-

cifi carea brutală a demonstra-

ţiilor postelectorale. Reacţia du-

ră, folosirea forţei împotriva 

protestatarilor paşnici şi ares-

tările arbitrare sunt inaccepta-

bile”, afi rmă comunicatul di-

plomaţiei poloneze.

Candidata opoziţiei 
respinge rezultatul 
scrutinului

Candidata opoziţiei bela-

ruse, Svetlana Tihanovskaia, 

a refuzat, luni, să recunoas-

că rezultatele ofi ciale anunţa-

te de Comisia Electorală Cen-

trală, care îl dau învingător 

categoric pe Lukaşenko, cu 

peste 80% din voturi.

„Regimul trebuie să refl ecte-

ze la cum să ne cedeze puterea. 

Mă consider învingătoare a aces-

tor alegeri”, a declarat ea în fa-

ţa presei, denunţând represiu-

nea din cursul nopţii de dumi-

nică spre luni. Svetlana Tihano-

vskaia a acuzat că alegerile au 

fost fraudate masiv, iar colabo-

ratorii săi au cerut renumărarea 

voturilor în secţiile cu proble-

me, a transmis Reuters.

Rezultatele preliminare au 

fost anunţate după ce poliţia din 

Belarus a intervenit cu tunuri 

cu apă, gaze lacrimogene şi gre-

nade paralizante pentru repri-

marea protestelor izbucnite du-

minică, după ce presa de stat a 

anunţat că preşedintele Luka-

şenko, la putere de 26 de ani, 

era pe punctul de a câştiga al 

şaselea mandat consecutiv.

Putin îl felicită pe Lukașenko, 
proaspăt reales în Belarus
Polonia solicită un summit extraordinar al UE după violenţele de la Minsk. 
Candidata opoziţiei nu recunoaşte rezultatele oficiale.

Aleksandr Lukaşenko a câştigat alegerile desfăşurate duminică, obţinând 80,23% din voturi

Mai mulţi protestatari au 

cerut abolirea monarhiei 

spaniole după plecarea 

bruscă din ţară a fostului 

rege Juan Carlos săptă-

mâna trecută pe fondul 

unui scandal de corupţie, 

relatează, luni, Reuters.

Juan Carlos, care a abdi-

cat în 2014 în favoarea fi ului 

său Felipe, şi-a anunţat brusc 

lunea trecută decizia de a ple-

ca, dar nu a existat nicio con-

fi rmare ofi cială a destinaţiei. 

„Trebuie să curăţăm sistemul 

de corupţie şi ar trebui să în-

cepem cu Coroana”, a decla-

rat Jose Emilio Martin, un şo-

fer de autobuz, care s-a nu-

mărat printre cei aproximativ 

o sută de protestatari dumi-

nică la Madrid.

Protestele împotriva fami-

liei regale s-au răspândit în 

Spania după plecarea drama-

tică a fostului monarh, cu 

aproximativ 100 de republi-

cani demonstrând, duminică, 

la Valencia şi mai multe ma-

nifestaţii planifi cate în Mallor-

ca în această săptămână în 

timpul vizitei regelui Felipe al 

VI-lea în insulă.

Fostul rege nu este 
investigat în mod ofi cial

Un sondaj realizat de Sig-

maDos şi publicat, duminică, 

în ziarul conservator El Mun-

do a constatat că 63,3% din-

tre cei chestionaţi consideră 

că a fost o idee proastă pen-

tru ex-monarhul de 82 de ani 

să plece, în timp ce 27,2% 

sunt de acord cu plecarea sa. 

Aproximativ 80,3% au consi-

derat că Juan Carlos ar trebui 

să se confrunte cu orice even-

tuale proceduri judiciare. Son-

dajul, realizat în perioada 4-6 

august după plecarea regelui 

emerit, arată că 12,4% consi-

deră că el nu are de ce să dea 

explicaţii şi 7,3% nu şi-au ex-

primat opinia.

În ciuda dezaprobării, ca-

re reflectă prăbuşirea popu-

larităţii lui Juan Carlos în 

ultimii ani, aproximativ 

69,2% dintre cei chestionaţi 

în sondajul de duminică au 

declarat că regele emerit a 

jucat un rol important în 

tranziţia de la dictatură la 

democraţie după moartea 

lui Francisco Franco în 1975, 

în timp ce 24,4% au fost de 

părere că el a avut un rol 

„redus sau deloc”.

Fostul monarh nu este in-

vestigat în mod ofi cial şi a re-

fuzat repetat să comenteze 

acuzaţiile. Avocatul lui Juan 

Carlos a declarat, luni, că cli-

entul său este la dispoziţia pro-

curorului spaniol în ciuda de-

ciziei sale de a pleca. Ziarul 

pro-monarhist ABC a relatat, 

vineri, că Juan Carlos a călă-

torit cu avionul privat din Spa-

nia către Emiratele Arabe U-

nite. Alte media au relatat că 

el este în Republica Domini-

cană sau în Portugalia. Ofi ci-

alii de acolo au spus că nu au 

cunoştinţă despre sosirea sa.

Protestatarii cer abolirea 
monarhiei în Spania

Donald Trump își visează 
figura sculptată 
în Muntele Rushmore
Preşedintele american 

Donald Trump a declarat 

că „i se pare o idee bună” 

să i se adauge chipul ală-

turi de fi gurile altor patru 

foşti preşedinţi, sculptate 

în stânca Muntelui 

Rushmore, din Dakota de 

Sud, informează EFE.

„Nu am sugerat niciodată 

aceasta, deşi pe baza tuturor 

lucrurilor pe care le-am obţi-

nut în timpul primilor mei trei 

ani şi jumătate (de mandat – 

n.r.), probabil că mai multe 

decât oricare alt preşedinte, 

mie mi se pare o idee bună!”, 

a scris Trump, duminică sea-

ră, pe Twitter.

Trump şi-a însoţit mesajul 

cu un link către o ştire difu-

zată de CNN care cita o in-

formaţie publicată la sfârşitul 

săptămânii de cotidianul The 

New York Times, care sem-

nala că un asistent de la Ca-

sa Albă luase anul trecut le-

gătura cu biroul guvernatoa-

rei statului Dakota de Sud, 

Kristi Noem, pentru a o între-

ba care ar fi  procesul prin ca-

re poate fi  adăugat chipul u-

nei preşedinte la monumen-

tul de pe Muntele Rushmore. 

Visul lui Trump 
datează din 2018

Cotidianul american amin-

tea totodată că Trump îi spu-

sese lui Noem în 2018, în Bi-

roul Oval, că visa ca fi gura sa 

să fi e inclusă în monument. 

Într-un al doilea tweet, Trump 

a difuzat o fotografi e de-a sa 

lângă Muntele Rushmore, fă-

cută cu prilejul vizitei efectu-

ate de preşedintele american 

luna trecută, în ajunul Zilei 

Naţionale a SUA, de 4 iulie, 

unde a pronunţat un discurs.

Pe un versant al faimosu-

lui munte din Dakota de Sud 

sunt sculptate chipurile pre-

şedinţilor George Washington 

(1789-1797), Thomas Jeffer-

son (1801-1809), Abraham 

Lincoln (1861-1865) şi Theo-

dore Roosevelt (1901-1909).
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Antarctica este singurul 

continent pe care noul 

coronavirus nu a ajuns, 

iar cercetătorii care se 

pregătesc să pornească 

spre bazele de cercetare 

de pe continentul austral 

doresc să se asigure că nu 

vor duce cu ei acest virus, 

transmite DPA.

Din acest motiv, toţi oame-

nii de ştiinţă care urmează să 

călătorească în Antarctica vor 

rămâne pentru o perioadă de 

carantină în Noua Zeelandă, 

conform unui anunţ făcut, jo-

ia trecută, de guvernul din 

Noua Zeelandă.

Prima echipă de cercetă-

tori americani care face par-

te din programul antarctic de 

cercetare a ajuns, vineri, în 

Noua Zeelandă, conform unui 

comunicat semnat de minis-

trul neo-zeelandez de exter-

ne Winston Peters.

După sosire, cercetătorii vor 

rămâne în carantină timp de 

14 zile, pe propria cheltuială, 

şi vor fi  testaţi de două ori de 

COVID-19 înainte de a porni 

spre Antarctica la 24 august.

„Antarctica este singurul 

continent liber de COVID-19. 

Susţinerea staţiilor de cerce-

tare din Antarctica prin inter-

mediul Noii Zeelande este de 

importanţă critică pentru si-

guranţa şi binele colectiv al 

oamenilor, inclusiv al neo-ze-

elandezilor, în Antarctica, şi 

pentru continuarea unor im-

portante activităţi ştiinţifi ce 

pe termen lung”, a subliniat 

Winston Peters.

Doar 800 de persoane 
ajung în 2020 pe 
continentul îngheţat

Anul acesta, din cauza 

pandemiei, programele de 

cercetare din Antarctica au 

fost reduse la menţinerea 

unor operaţiuni esenţiale de 

întreţinere şi de aprovizio-

nare, cu derularea doar a 

activităţilor ştiinţifice prio-

ritare. De obicei, un sezon 

de cercetare în Antarctica 

durează din august până în 

martie, cu participarea a pes-

te 3.000 de cercetători şi per-

sonal auxiliar.

Din cauza pandemiei, nu-

mărul persoanelor care vor 

ajunge pe continentul aus-

tral în acest an este de apro-

ximativ 800. Majoritatea ce-

lor care vor ajunge în acest 

an în bazele de cercetare din 

Antarctica sunt cercetători 

din Programul Antarctic al 

SUA, dar şi din Noua Zee-

landă, Italia şi Coreea de Sud.

Antarctica va rămâne singurul 
continent fără coronavirus

În urmă cu aproximativ 

30.000 de ani, o stea muri-

bundă afl ată de cealaltă 

parte a discului Căii Lactee 

a emis un puternic amestec 

de raze-X şi unde radio, care 

la data de 28 aprilie 2020 

a trecut peste Pământ, 

declanşând alarma la obser-

vatoarele radioastronomice 

de pretutindeni de pe glob, 

transmite Live Science.

Semnalul a fost detectat 

şi în jumătate de secundă a 

dispărut, însă astronomii 

şi-au dat seama că au sur-

prins ceva deosebit: prima 

„emisie radio rapidă” (fast 

radio burst – FRB) ce provi-

ne de la o stea cunoscută din 

Calea Lactee, conform unui 

studiu publicat, în data de 

27 iulie, în revista The As-

trophysical Journal Letters.

Savanţii sunt fascinaţi 
de emisiile de tip FRB

De la descoperirea lor în 

2007, emisiile de tip FRB i-au 

uimit pe oamenii de ştiinţă. 

Astfel de explozii puternice 

de unde radio durează doar 

aproximativ câteva milisecun-

de, dar produc mai multă ener-

gie în acest interval foarte 

scurt de timp decât produce 

Soarele de-a lungul unui se-

col. Astrofi zicienii încă nu ştiu 

ce produce acest tip de feno-

mene extrem de energetice, 

iar ipotezele variază de la co-

liziuni între găuri negre până 

la activitatea unor nave spa-

ţiale extraterestre. Până acum, 

fi ecare fenomen FRB detectat 

provenea din alte galaxii, a-

fl ate la sute de milioane de 

ani lumină.

Acest fenomen FRB este 

însă diferit. Observaţiile des-

făşurate cu ajutorul radio-

telescoapelor sugerează că 

provine de la o stea neutro-

nică cunoscută. Stele neu-

tronice sunt nuclee stelare 

extrem de dense, care se ro-

tesc cu rapiditate în jurul 

propriilor axe. Materia din 

care sunt alcătuite nu este 

formată din atomi ci doar 

din neutroni. O astfel de stea 

este extrem de masivă şi 

foarte mică – având masa 

Soarelui la o dimensiune nu 

mai mare decât a unui oraş. 

O linguriţă de materie de pe 

o stea neutronică ajunge să 

cântărească mai mult decât 

muntele Everest.

Steaua de la care provi-

ne această emisie radio ra-

pidă se află la aproximativ 

30.000 de ani lumină, în 

constelaţia Vulpecula şi fa-

ce parte dintr-o clasă şi mai 

ciudată de stele neutronice, 

denumite magnetari. Mag-

netarii, care au primit acest 

nume pentru că dezvoltă 

câmpuri magnetice incredi-

bil de puternice, sunt stele 

neutronice capabile să emi-

tă cantităţi colosale de ener-

gie. Conform noului studiu, 

magnetarii reprezintă aproa-

pe cu certitudine o sursă de 

emisii radio rapide.

„Nu am mai observat nici-

odată o explozie de unde ra-

dio de tipul emisiilor radio ra-

pide care să provină de la un 

magnetar”, a precizat coordo-

natorul acestui studiu, Sandro 

Mereghetti, de la Institutul Na-

ţional de Astrofi zică de la Mi-

lano. „Aceasta este prima co-

nexiune bazată pe observaţii 

între magnetari şi emisiile ra-

dio rapide”, a adăugat el.

Un radiotelescop 
a detectat o explozie 
de unde radio

Magnetarul, denumit SGR 

1935+2154, a fost descoperit 

în 2014, astronomii observând 

emisii puternice de raze 

gamma şi raze-X de la aceas-

tă sursă, la intervale aleatoa-

re de timp. După ce a rămas 

aproape inactiv pentru o pe-

rioadă mare de timp, acest 

magnetar s-a trezit cu o pu-

ternică explozie de raze-X ce 

a fost detectată în luna apri-

lie a acestui an.

Sandro şi colegii săi au 

detectat această explozie de 

raze-X prin intermediul sa-

telitului Integral, aparţinând 

Agenţiei Spaţiale Europene 

(ESA), un instrument orbi-

tal conceput să detecteze ce-

le mai energetice fenomene 

produse în Univers. În ace-

laşi timp, un radiotelescop 

din munţii Columbiei Brita-

nice, Canada, a detectat o 

explozie de unde radio pro-

venind de la aceeaşi sursă. 

Radiotelescoapele din Cali-

fornia şi Utah au confirmat 

fenomenul de tip FRB a do-

ua zi (29 aprilie).

O emisie simultană de un-

de radio şi raze-X nu a mai 

fost detectată de la un mag-

netar până în prezent, con-

form studiului care ajunge la 

concluzia că magnetarii sunt 

surse plauzibile de FRB. Du-

pă cum precizează cercetăto-

rul ESA Erik Kuulkers, aceas-

tă descoperire a fost posibilă 

doar pentru că mai multe te-

lescoape terestre şi orbitale 

au putut detecta simultan emi-

sia de tip FRB, pe mai multe 

lungimi de undă din cadrul 

spectrului electromagnetic.

O misterioasă „emisie radio rapidă” a fost 
detectată mai aproape ca niciodată de Pământ
Emisiile radio rapide i-au uimit pe oamenii de ştiinţă. Ce sunt stelele neutronice denumite „magnetari”?

O emisie simultană de unde radio şi raze-X nu a mai fost detectată de la un magnetar până în prezent
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 dor-
mitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 balcoa-
ne, 1 cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală proprie, 
ferestre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior lemn, 
pereţi vopsea lavabilă, sistem alar-
mă, 8 mp boxă în subsolul blocu-
lui, parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mobilat. 
Nu se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 

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

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, în cart. Iris, zona de 
case, str. Giuseppe Verdi, preţ 10 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (7.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preţ 360 euro. Informaţii la 
telefon 0744-979793. (6.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (7.7)

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piața Flora, apartament cu 2 
camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă liniștită, 
preț negociabil, aproape de mijloa-
cele de transport în comun 9, 29, 
24B, 52. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.14)

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ¤ Clujan, caut de lucru la fermă de 
vaci sau porc. Seriozitate maximă. 
Relații la telefon 0749-974302. (4.7)

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

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

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

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

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

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-

foane la 0749-974302.

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

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

SERVICII

¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi nisări, 
lavabil, plachez în polistiren, repar 
șpaleți, vopsesc în ulei pe lemn, fi er, 
trag glet. Cei interesați mă pot con-
tacta la 0749-974302. (2.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
pllata în rate. Informații suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (2.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (7.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (19.20)

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

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

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

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YARIS HI-
BRID, an 2012, 165000 km/bord, în 
stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Informații și relații supli-
mentare la tel. 0741-028813. (3.14)

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ 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.

¤ Vând TV SHOV, diagonala 35 
cm, în stare perfectă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0745-083161. (6.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de funcţiona-
re, puţin folosită. Preţ negoci-
abil. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi a tel. 
0759-912176. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcționare. Informații și 
relații suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Pen-
tru informații suplimentare sunați 
la tel. 0733-612054. (4.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de 
funcționare. Pentru informații 
sunați la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preț negocia-
bil. Informații suplimentare la 
tel. 0759-660846. (4.14)

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-

tea 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 tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

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

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (5.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Pentru infromaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg, producţie 2019, 
produs bio din zonă nepoluată. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (5.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi. 
Informaţii la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu be-
curi, stare bună, se vând în 
bloc, la preţ negociabil. Detalii 
la telefon 0742-401019. (7.7)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligaţii, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condiţiile de viaţă. Aș-
tept telefoane la nr. 
0756-787551. (8.20)

PIERDERI

¤ Firma VEST MERIDIAN S.R.L., 
J12/26/2005; C.U.I. 17097774, 
pierdut trei certifi cate constata-
toare sediul social, terți și punct 
de lucru. Se declară nule.
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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

ANUNŢ DE MEDIU

DIF URBANO CONSTRUCT S.R.L. în calitate de 
titular anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru Elaborare PUZ conform Legii nr. 
350/actualizata din municipiul Cluj Napoca, B-dul Muncii, 
fn, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la punctul 
de lucru al proiectantului S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., situat 
pe strada Călărașilor nr.1, mun. Cluj Napoca în zilele de 
luni-vineri, între orele 09:00- 14:00, din data de 11.08.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 27.08.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, 
fax 0264–412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, 

S.C. PRISACA TRANSILVANIA S.R.L. începerea 
demersurilor în vederea emiterii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul Fabricarea altor produse alimentare; 
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de 
toaletă) din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului, Nr. 50, 
judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni-joi între orele 13:00–16:00 și 
vineri între orele 12:00–14:00.
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Cinci medalii 
pentru atleţii clujeni 
la Cupa României
Atleţii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au partici-
pat la sfârșitul săptămânii 
trecute la Cupa României 
Open de Seniori. Competiţia 
a fost găzduită de Complexul 
Sportiv „Iolanda Balaș 
Soter” din București, în orga-
nizarea Federaţiei Române 
de Atletism,
Sportivii universitari au cucerit 
cinci medalii, dintre care patru 
de aur și una de bronz. Atleta 
Sanda Belgyan a cucerit două 
trofee ale Cupei României la 
probele de 400m plat și 
400m garduri. Și universitara 
Camelia Gal a obţinut două 
trofee la probele de 100m și 
200m. La proba de suliţă, 
Toma Pop a cucerit medalia 
de bronz, cu 68.55m. Ioana 
Nesteriuc s-a clasat pe locul 4 
la 100 m garduri, iar Mihai 
Lazăr a terminat proba de 
200m pe locul 5.

Mbappe, la un pas 
de revenire 
în lotul lui PSG
Kylian Mbappe, fotbalistul 
echipei Paris Saint-Germain, 
s-a antrenat duminică alături 
de restul lotului și ar putea ju-
ca în meciul cu Atalanta, din 
sferturile de finală ale Ligii 
Campionilor, fiind recuperat 
după o entorsă la glezna 
dreaptă suferită în finala 
Cupei Franţei.
Mbappe a făcut încă un pas în 
recuperarea sa după ce s-a an-
trenat singur cu mingea sâm-
bătă, cu trei zile înaintea me-
ciului cu echipa italiană, iar du-
minică a participat la ședinţa 
de pregătire cu restul grupului.
Mbappe s-a accidentat în fina-
la Cupei Franţei, la finele lunii 
iulie, după un fault dur al că-
pitanului lui Saint-Etienne 
(1-0), Loic Perrin, suferind o 
entorsă de gleznă cu leziune 
ligamentară externă.
Atacantul este incert pentru 
meciul cu Atalanta Bergamo, 
de pe 12 august, din sferturi-
le de finală ale Ligii 
Campionilor, meci care va 
avea loc la Lisabona.

Halep se menţine 
pe locul 2. Ferro, 
salt impresionant.
Simona Halep se menţine pe 
locul al doilea în clasamentul 
mondial al jucătoarelor pro-
fesioniste de tenis (WTA), dat 
publicităţii luni, la cinci luni 
de la precedenta ierarhie.
Lider este în continuare aus-
tralianca Ashleigh Barty 
într-un clasament care a su-
ferit puţine modificări.
Franţuzoaica Fiona Ferro a re-
ușit să intre în Top 50, după 
ce a cucerit titlul la Palermo, 
în primul turneu desfășurat 
după pauza impusă de pan-
demia de coronavirus. Ferro, 
23 de ani, a făcut un salt de 
nouă locuri, de pe 53 pe 44.
Estoniana Anett Kontaveit, în-
vinsă în finală cu 6-2, 7-5 a 
urcat două poziţii în clasa-
ment și se află acum pe 20. 
Este demn de remarcat și sal-
tul italiencei Camila Giorgi, 
semifinalistă la Palermo, de 
pe 89 pe 71.

Pe scurt

UTA Arad a prezentat luni 

alte două achiziţii, funda-

şul brazilian Erico da 

Silva şi portarul Horaţiu 

Moldovan, numărul tran-

sferurilor de când echipa 

a promovat în Liga I de 

fotbal ajungând la cinci.

„Sunt fericit că am ajuns 

aici, ştiu ce înseamnă UTA, 

e o echipă de tradiţie. Sper 

să pot să ajut echipa, sper să 

ajungem la nivelul la care ne 

dorim noi. Mulţumesc pen-

tru oportunitatea de a ajun-

ge aici. Sunt fericit că m-am 

întors în ţară, mă bucur că 

am revenit. Am fost un pic 

stresat că nu ştia dacă pot in-

tra în ţară. Acum gândul meu 

este să joc fotbal liniştit”, a 

declarat Erico da Silva într-o 

conferinţă de presă.

În vârstă de 31 de ani, Eri-

co da Silva a mai evoluat în 

cariera sa la echipe precum 

Universitatea Cluj, Pandurii 

Târgu Jiu, Astra Giurgiu şi Sa-

bail, în Azerbaidjan.

Numărul transferurilor 

efectuate de UTA Arad, după 

promovarea în Liga I, a ajuns 

la cinci, după achiziţionarea 

jucătorilor Ioan Hora, Neluţ 

Roşu şi Vlad Morar.

Conducerea clubului 

UTA Arad a anunţat că vi-

neri va disputa un meci a-

mical, în deplasare, de la 

ora 20:00, în compania ce-

lor de la CFR Cluj.

UTA Arad a defi lat în Li-

ga a 2-a, însă a avut emoţii 

până în ultima etapă după ce 

Federaţia Română de Fotbal 

a decis modifi carea sistemu-

lui de promovare.

UTA Arad se pregătește serios de Liga 1! 
Două transferuri noi pentru salvare.

Universitatea Craiova, FCSB 

şi FC Botoşani vor avea 

adversare accesibile în pri-

mul tur preliminar al 

Europa League la fotbal, 

potrivit tragerii la sorţi de 

luni, de la Nyon, dar 

Universitatea şi FC Botoşani 

vor juca în deplasare.

Universitatea va întâlni echi-

pa georgiană Lokomotive Tbi-

lisi, FCSB va juca acasă cu ar-

menii de la Şirak Ghiumri, în 

timp ce FC Botoşani se va de-

plasa în Kazahstan pentru me-

ciul cu Ordabasî Şimkent. Me-

ciurile vor avea loc într-o sin-

gură manşă, pe 27 august.

Valeriu Iftime, patronul ce-

lor de la FC Botoşani, a fost sur-

prins de tragerea la sorţi efectu-

ată la Nyon.

„Ordabasy din Kazakhstan? 

Unde jucăm? La ei? Vai de capul 

meu! Serios?”, a fost prima reac-

ţie a lui Iftime, după care a con-

tinuat: „Şi cum se ajunge acolo?”, 

a glumit patronul Botoşaniului.

„Aş fi  vrut să jucăm acasă. Pa-

re un adversar, cumva, normal. În 

zona asta orice meci e periculos. 

E o singură manşă, trebuie să fi m 

atenţi. Oricum e mai accesibil fa-

ţă de Poznan sau Partizan Belgrad. 

Mai complicat e cum ajungi aco-

lo în perioada asta, cu toate re-

stricţiile astea. Doamne ajută! Mer-

gem mai departe. E o tragere la 

sorţi care îmi convine la prima stri-

gare”, a explicat Iftime.

Tragere la sorţi accesibilă 
pentru echipele româneşti

CFR Cluj se va duela cu 

Dinamo Zagreb în turul 2 

preliminar al Ligii 

Campionilor dacă va trece 

de formaţia malteză 

Floriana. Partida dintre 

cele două echipe se va 

juca la Cluj-Napoca, 

într-o singură manşă, pe 

data de 25 sau 26 august.

UEFA a împărţit din nou 

echipele în grupe de câte trei, 

iar CFR Cluj putea să întâl-

nească Young Boys Berna, 

Dinamo Zagreb sau învingă-

toarea meciului dintre Cel-

tic şi Reykjavik.

Meciurile din preliminarii, 
fără spectatori

Indiferent de situaţia epide-

miologică din ţările implicate, 

UEFA a anunţat că până în tu-

rul 3 preliminar accesul supor-

terilor este strict interzis. Echi-

pele care sunt extrase prime-

le din urnă joacă pe teren pro-

priu, iar meciul este elimina-

toriu într-o singură manşă.

Dan Petrescu, lot subţire 
înainte de preliminariile 
Ligii Campionilor

CFR Cluj a rămas fără mai 

mulţi jucători importanţi îna-

intea meciurilor din Liga Cam-

pionilor. Arlauskis a semnat 

cu Al Shabab, împrumutul 

lui Manea de la Apollon s-a 

încheiat, iar contractele lui 

Ţucudean şi Traore au expi-

rat. Singurul transfer perfec-

tat este cel al lui Cristian 

Bălgrădean, fostul portar al 

lui FCSB. Petrescu îi va avea 

din nou sub comandă pe: An-

drei Radu (Poli Iaşi), Mihai 

Butean (Gaz Metan), Sebas-

tian Mailat (U Cluj), Alex Paş-

canu (Voluntari) şi Alex Io-

niţă (Astra), toţi reveniţi du-

pă împrumuturi.

Adversari teribili 
până în grupe pentru CFR

Formaţia din Gruia ar pu-

tea să se dueleze cu Olym-

piakos sau Sparta Praga în tu-

rul al treilea preliminar. Grecii 

i-au eliminat pe londonezii de 

la Arsenal în 16-imile Europa 

League, în timp ce Sparta Pra-

ga a participat în grupele Cham-

pions League anul trecut. Si-

tuaţia devine şi mai complica-

tă în play-off, acolo unde Ajax 

Amsterdam şi Red Bull Salzburg 

sunt marile favorite.

Presa din Croaţia 
se teme de CFR Cluj

După tragerea la sorţi, pre-

sa din Croaţia s-a arătat des-

tul de îngrijorată de adversa-

rul lui Dinamo Zagreb. Jurna-

liştii subliniază şi importanţa 

faptului că potenţialul duel se 

va disputa într-o manşă uni-

că, la Cluj-Napoca.

„Campioana Croaţiei s-a afl at 

în urna capilor de serie şi a pi-

cat cu învingătoarea dintre Cluj 

şi Floriana. Dinamo nu a avut 

noroc nici în ceea ce priveşte 

terenul, deci va trebui să joace 

în România, pe 25 sau 26 au-

gust, pentru că se dispută o sin-

gură manşă în această fază”, 

au mai spus croaţii, fi ind siguri 

că formaţia lui Dan Petrescu 

nu va avea emoţii în meciul cu 

Floriana, din primul tur.

CFR Cluj – Dinamo Zagreb în turul 2! 
Campionii joacă pe teren propriu.
CFR Cluj va juca împotriva celor de la Dinamo Zagreb în turul 2 preliminar al Ligii Campinilor

CFR Cluj va evolua împotriva celor de la Dinamo Zagreb 
dacă vor trece de primul tur al preliminariilor Champions League

¤ 9 august – tragere la 
sorţi turul I preliminar;

¤ 10 august – tragere la 
sorţi turul II preliminar;

¤ 18/19 august – turul I 
preliminar (o manșă);

¤ 25/26 august – turul II 
preliminar (o manșă);

¤ 31 august – tragere la 
sorţi turul III preliminar;

¤ 1 septembrie – tragere 
la sorţi play-off;

¤ 15/16 septembrie – turul 
III preliminar (o manșă);

¤ 2/23 septembrie – 
play-off (tur);

¤ 29/30 septembrie – 
play-off (retur);

¤ 1 octombrie – tragere la 
sorţi grupe.

Program 
Champions 
League 
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