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EDUCAŢIE

Profesorii clujeni, 
cei mai buni din ţară
Clujul a excelat la examenul de titularizare, 
rezultatele fi nale fi ind cu aproape o treime 
mai bune decât media naţională.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Cine are prioritate 
pentru testul COVID-19?
INSP a publicat lista categoriilor care au în-
tâietate pentru testul de coronavirus. Cine 
este considerat contact direct?  Pagina 4
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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

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

POLITICĂ

Senatorii au respins OUG privind 
majorarea etapizată a alocaţiilor

ECONOMIE

Senatul a respins, marţi, în 
plen, în calitate de primă Came-
ră sesizată, Ordonanţa de Ur-
genţă privind majorarea etapi-
zată a alocaţiilor pentru copii.

Senatorii au acordat 87 vo-
turi favorabile, 29 „împotrivă” 
şi 12 abţineri pentru raportul 
de admitere a proiectului de 
respingere a OUG 123/2020 
pentru modifi carea art. 3 din 
Legea nr.61/1993 privind alo-
caţia de stat pentru copii. Or-
donanţa va fi  dezbătută şi de 
Camera Deputaţilor, for decizi-
onal în acest caz.

Potrivit raportului Comisi-
ei de muncă, Ordonanţa vi-
zează modificarea în sensul 
majorării graduale a cuantu-
mului alocaţiei de stat înce-
pând cu 1 august 2020 – o ma-
jorare cu 20% din diferenţa 
dintre cuantumul prevăzut în 

legea 14/2020 şi cuantumul 
alocaţiei aflat în plata la data 
transmiterii proiectului, şi cu 
acelaşi procent pentru perioa-
da 2021-2022 de două ori pe 
an, respectiv la 1 ianuarie şi 
la 1 iulie a fiecărui an, iar din 
2023 se preconizează continu-
area procesului de majorare a 
alocaţiei de stat cu rata me-
die a inflaţiei anuale.

„Aplicarea acestei Ordonan-
ţe nu înseamnă majorarea cu 
20% a sumelor, ci tăierea din 
condei a 80% din drepturile cu-
venite copiilor, conform legii. 
(...). Alocaţi fondurile necesa-
re ori, dacă nu, plecaţi cu toţi 
incompetenţii şi cumetriile de 
la guvern şi lăsaţi soarta ţării 
în numele unui Guvern căruia 
şi pasă”, a declarat preşedinte-
le Comisiei de muncă din Se-
nat, Ion Rotaru (PSD).

Curtea de Conturi a publi-
cat raportul de date privind 
numărul benefi ciarilor indem-
nizaţiei de şomaj tehnic pe pe-
rioada stării de urgenţă, pre-
zentat de Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM).

Cei mai mulţi angajaţi căro-
ra li s-a suspendat contractul in-
dividual de muncă din iniţiati-
va angajatorului şi care au be-
nefi ciat de indemnizaţie plătită 

de la bugetul asigurărilor pen-
tru şomaj au fost în regiunea 
Bucureşti-Ilfov (470.827), cu o 
pondere de 23% din total şi re-
giunea Nord-Vest (324.903 be-
nefi ciari – 16% din total).

„La nivelul judeţelor compo-
nente ale acestor regiuni, cei 
mai mulţi benefi ciari au fost în 
municipiul Bucureşti (404.904) 
şi Cluj (110.205)”, se menţio-
nează în raportul Curţii de Con-
turi, citat de economica.net.

Situația epidemiei 
de coronavirus

63.762 de persoane infectate 
la nivel național

1.404.845  de teste prelucrate

485 pacienți la Terapie Intensivă

1.479  cazuri confi rmate la Cluj

30.585 vindecați

2.764 decese
*până la închiderea ediției

O nouă față pentru „Lacul fără fund” de lângă Iulius Mall
Lucrările de modernizare a zonei adiacente Lacului Gheorgheni au debutat sub privirile primarului Emil Boc. Pagina 7

Furia verde!
„Trotinetiștii” i-au scos din sărite pe clujeni

Utilizarea haotică a noilor trotinete Bolt a stârnit valuri de revoltă în Cluj-Napoca. O idee bună 
pentru mobilitatea „verde”, stricată de indisciplină și nerespectarea regulilor. Pagina 3

Peste 110.000 de angajaţi din Cluj 
au rămas şomeri în starea de urgenţă
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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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Inspectoratul Şcolar 

Judeţean (IŞJ) Cluj 

şi Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării au publicat, 

marţi, rezultatele fi nale, 

după soluţionarea contes-

taţiilor, la concursul naţi-

onal de titularizare, 

sesiunea 2020.

În urma reevaluării lucră-

rilor contestate la proba scri-

să din cadrul concursului na-

ţional pentru ocuparea postu-

rilor didactice din învăţămân-

tul preuniversitar, rata de pro-

movare în judeţul Cluj (note 

peste 5) a crescut de la 91,66% 

la 92,06%. De asemenea, pro-

centul notelor între 7,00-9,99 

a crescut de la 69,66% la 

72,03%, potrivit IŞJ Cluj.

Peste 1.000 de candidaţi 
au obţinut cel puţin nota 7

La nivelul judeţului Cluj, în 

sesiunea 2020, au fost depuse 

în total 191 de contestaţii. 121 

de lucrări contestate au obţi-

nut note mai mari decât cele 

iniţiale, în urma reevaluării, 

iar 61 de lucrări au obţinut no-

te mai mici, decât cele iniţia-

le. De asemenea, 16 candidaţi 

au obţinut nota 10 (zece), iar 

986 de candidaţi au obţinut 

note între 7,00 şi 9,99.

Pentru absolvenţii din pro-

moţia curentă, totalul notelor 

peste 7, după soluţionarea con-

testaţiilor este 196. Mai exact, 

67,12% dintre candidaţii din 

promoţia curentă au obţinut 

note peste 7. Reamintim, că în 

cele şapte centre de examen or-

ganizate la nivelul judeţului 

Cluj, s-au prezentat 1.398 de 

candidaţi (89,10%) din cei 1.569 

de candidaţi înscrişi.

Din promoţia de absolvenţi 

ai anului 2020, la nivelul ju-

deţului Cluj, au fost prezenţi 

275 de candidaţi, din totalul 

celor 292 de candidaţi ai pro-

moţiei curente înscrişi la con-

cursul naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate din învăţă-

mântul preuniversitar.

40 de candidaţi 
s-au retras din „cursa” 
pentru titularizare

În judeţul Cluj, nu s-au 

înregistrat situaţii de can-

didaţi eliminaţi din exa-

men pentru fraudă sau ten-

tativă de fraudă şi nici ca-

zuri de candidaţi cu tem-

peratura peste 37,3 de gra-

de Celsius. În schimb, 40 

dintre candidaţi (2,86%) 

s-au retras din motive per-

sonale sau medicale, în 

conformitate cu prevede-

rile metodologiei.

De precizat, că pentru an-

gajarea pe perioadă nedeter-

minată (titularizare), candi-

daţii trebuie să obţină la pro-

ba scrisă minimum nota 7, 

iar pentru angajarea pe peri-

oadă determinată (suplinire), 

minimum nota 5.

Repartizarea candidaţi-

lor pe posturile didactice 

de predare vacante, publi-

cate pentru angajare pe pe-

rioadă nedeterminată, se re-

alizează în şedinţe publice/

on-line, organizate de către 

Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, în perioada 12-14 au-

gust 2020, în ordinea des-

crescătoare a notelor obţi-

nute la proba scrisă la exa-

menul de titularizare.

Profesorii clujeni, 
fruntași la titularizare!
Rată de promovabilitate de peste 92% în Cluj, la examenul de titularizare. 
Profesorii clujeni, mult peste media națională de puțin peste 60%.

24.732 de lucrări au fost notate în total în centrele de evaluare la concursul național de titularizare

În urma reevaluării lucrărilor contestate la 
proba scrisă, rata naţională de promovare 
a crescut la 60,76%, cu 2,12% faţă de cea 
iniţială (58,66%). În 2019, după soluţio-
narea contestaţiilor, rata de promovare a 
fost de 48,37%, iar în 2018, de 49,17%.

Potrivit MEC, anul acesta, numărul total al contes-
taţiilor depuse a fost de 4.181. În cazul a 4.028 
de contestaţii (96,34%), notele au fost modifi cate 

astfel: pentru 2.594 de lucrări contestate, notele 
iniţiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.434 de 
lucrări notele iniţiale au fost micșorate.

Pe tranșe de note, situaţia fi nală are urmă-
toarea confi guraţie: 244 de candidaţi (nu-
măr ușor modifi cat în raport cu prima afi șa-
re: 239) au obţinut nota 10, iar 14.789 de 
candidaţi au obţinut note între 7 și 9,99, re-
stul obţinând note sub 7.

Doar 60,76% este rata de promovare la nivel național

Guvernul are în 

pregătire o Ordonanţă 

de Urgenţă (OUG) 

privind învăţământul 

online pentru anul şcolar 

şi universitar 2020-2021.

De asemenea, Guvernul 

condus de premierul Ludo-

vic Orban are în plan şi un 

proiect de lege necesar pen-

tru prezenţa fizică la cur-

suri, care să permită des-

centralizarea deciziei la ni-

velul unităţilor de învăţă-

mânt, Inspectoratelor Şco-

lare Judeţene şi a Direcţii-

lor de Sănătate Publică, a 

anunţat, marţi, ministrul 

Educaţiei şi Cercetării, Mo-

nica Anisie.

„Este vorba, pe de o 

parte, de o Ordonanţă de 

Urgenţă cu precizările cla-

re pentru modul în care 

vom susţine cursurile în 

sistem online. (...) A exis-

tat o astfel de OUG pen-

tru anul şcolar 2019-2020. 

Ea este valabilă numai pâ-

nă la 31 august 2020 pen-

tru învăţământul preuniver-

sitar şi până la 31 septem-

brie pentru învăţământul u-

niversitar. Acum pregătim 

o Ordonanţă de Urgenţă în 

care să reglementăm acest 

tip de învăţare online. Pre-

gătim şi un proiect de le-

ge pentru modificarea şi 

completarea Legii 55 pri-

vind unele măsuri privind 

prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de CO-

VID-19. Modificarea este 

necesară, pentru că trebu-

ie să venim cu o măsură 

clară referitor la descen-

tralizarea deciziei la ni-

velul unităţilor de învăţă-

mânt, IŞJ şi DSP”, a afir-

mat Anisie, la o dezbate-

re organizată de Comisia 

de învăţământ din Sena-

tul României.

500.000 de tablete 
pentru şcoala online

Ea a precizat că se vor 

va face modificări la arti-

colul 38 al Legii 55 în sen-

sul că activităţile didacti-

ce ce impun prezenţa fizi-

că a antepreşcolarilor, pre-

şcolarilor, elevilor se pot 

suspenda la propunerea 

Consiliului de Administra-

ţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar, cu avizul 

Inspectoratului Şcolar Ju-

deţean şi aprobarea Comi-

tetului Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă.

Potrivit Digi24, Monica 

Anisie a apelat la sprijinul 

Parlamentului pentru regle-

mentări privind angajarea 

de personal nedidactic în 

învăţământul preuniversi-

tar. De asemenea, pentru 

învăţământul online, a 

amintit Anisie, vor fi achi-

ziţionate peste 500.000 de 

tablete, cu fonduri din di-

verse surse. Ea şi-a expri-

mat speranţa ca rectifica-

rea bugetară să fie una po-

zitivă pentru Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării.

Guvernul pregăteşte OUG pentru învăţământul online.
Școlile vor decide cum se organizează în noul an școlar.
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După ce Bolt a introdus 

şi în Cluj-Napoca noile 

sale trotinete electrice, 

construite după un design 

propriu, create de ingineri 

din Estonia, un val 

de nemulţumiri a invadat 

spaţiul public.

Deşi menite să uşureze de-

plasarea pe străzile din Cluj-Na-

poca, trotinetele au devenit un 

motiv întemeiat de supărare 

pentru clujeni. Sute de oameni 

s-au plâns în ultimele zile de 

problemele create de folosirea 

inadecvată a trotinetelor ver-

zi pe care Bolt le-a pus la dis-

poziţie. „Trotinetiştii” se „re-

marcă” atât prin accidente – 

deocamdată, din fericire, doar 

uşoare –, cât şi prin modul ha-

otic în care se deplasează sau, 

dimpotrivă, în care lasă troti-

netele pe carosabil sau chiar 

în mijlocul trotuarului.

Ce spun clujenii despre 
„trotinetele verzi” 
şi „trotinetişti”?

„Pietoni începători fără 

cască pe trotinete închiria-

te scump, purtătoare de CO-

VID-19 (că nu le dezinfec-

tează nimeni) pe trotuar ne 

trebuia!”, „Tot câte o troş-

coletă e tot Clujul!”, „O gră-

madă de puştani pe troti-

nete, oare cine răspunde în 

caz  de  acc iden t ?” , 

„Prostie+trotinetă+lipsa 

de cunoaştere a regulilor de 

circulaţieâepurare urbană 

naturală”, „Foarte oribil, se 

lasă la voia întâmplării, spre 

exemplu lângă o parcare!”, 

sunt doar câteva dintre su-

tele de comentarii acide de 

pe pagina oficială de Face-

book a companiei Bolt.

Şirul lung al nemulţumiri-

lor continuă cu farurile LED 

mult prea puternice, preţul pe 

care mulţi îl consideră piperat 

sau vitezele excesiv de mari 

cu care se circulă. Evident, pă-

rerile sunt împărţite, o parte 

dintre clujeni manifestându-şi 

satisfacţia privind utilitatea no-

ilor trotinete. Vorbim despre 

oameni responsabili, care „în-

calecă” trotinetele verzi cu sco-

pul pentru care ele au fost in-

stalate – mobilitate mai sim-

plă, mai rapidă, mai „verde”. 

Din păcate, pentru alţii troti-

netele au devenit o formă de 

distracţie periculoasă.

La rândul lor, taximetriş-

tii reclamă că utilizatorii tro-

tinetelor le lasă „alandala” 

pe trotuare după folosire, blo-

când accesul pietonilor, fără 

ca poliţiştii să se sesizeze şi 

să le ridice, aşa cum ar face 

în cazul maşinilor parcate pe 

trotuare. Mai mult, unii din-

tre utilizatorii acestora „îm-

part” trotineta, acuză taxime-

triştii, care spun că, deşi au 

fost arătaţi cu degetul că se 

uită cu jind la trotinete pen-

tru că le-ar scădea din veni-

turi, ele nu au impact asupra 

încasărilor din taximetrie.

Poliţiştii au ieşit la împărţit 
amenzi. Au avut cui!

Joia trecută, poliţiştii clu-

jeni au desfăşurat prima acţi-

une de prevenire a accidente-

lor de circulaţie produse pe 

fondul indisciplinei pietonilor 

şi a conducătorilor de trotine-

te. Atunci, 11 conducători de 

trotinete au fost sancţionaţi 

contravenţional. După ce Mo-

nitorul de Cluj a semnalat mai 

multe incidente cu „trotinetiş-

tii” vitezomani în prim-plan, 

poliţiştii au intensifi cat acţiu-

nile, alţi 11 conducători de tro-

tinete fi ind amendaţi, luni, în 

doar două ore. Clujenii spun 

însă că numărul celor sancţi-

onaţi contravenţional conform 

OUG 195/2002R ar trebui să 

fi e mult mai mare!

De exemplu, în data de 8 

august, în jurul orei 00:30, o 

femeie de 30 de ani, din Câm-

pulung Moldovenesc, în timp 

ce se deplasa cu o trotinetă 

electrică pe strada Nicolae Ti-

tulescu, din Cluj-Napoca, pe 

trotuar, datorită neadaptării vi-

tezei la condiţiile de drum, ar 

fi  pierdut controlul asupra di-

recţiei de deplasare, căzând pe 

partea carosabilă. Poliţişti au 

descoperit că femeia avea şi o 

concentraţie de peste 0,50 mg/l 

alcool pur în aerul expirat!, 

potrivit Inspectoratului de Po-

liţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Nici măcar primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, nu vede cu ochi buni mo-

dul de utilizare a trotinetelor. 

„Am spus foarte clar, nu în-

curajez acest tip de transport 

până când nu se reglementea-

ză legal! Nu pot să-l opresc, 

n-am mijloacele necesare, dar 

nu este încadrat nicăieri. Pâ-

nă când nu se reglementează 

exact – dacă ai nevoie de cas-

că, de la ce vârstă, unde să 

circuli, prin ce condiţii – eu, 

personal, nu-l încurajez ca 

mijloc alternativ de transport, 

deşi consider că poate repre-

zenta o soluţie”, a declarat 

edilul, în noiembrie 2019.

În schimb, viceprimarul 

Dan Tarcea foloseşte des tro-

tineta electrică personală, de-

oarece „îi permite să ajungă 

mai repede la destinaţie”. În 

iulie 2019, Tarcea spunea că 

sunt cel puţin 20 de funcţio-

nari de la Primărie care folo-

sesc trotineta ca modalitate 

alternativă de transport. „Nu 

circul pe stradă, circul pe tro-

tuar, depinde şi de pietoni, 

trebuie să circuli cu mai mul-

tă atenţie”, spunea primarul, 

înainte de publicarea Ordo-

nanţei care reglementează 

clar că trotinetele electrice nu 

sunt permise pe trotuar.

Trotinetele care au stârnit revolta în Cluj
„Trotinetiştii” haotici, sancţionaţi timid de poliţiştii clujeni. O idee bună, stricată de indisciplină!

Sute de clujeni s-au plâns în ultimele săptămâni de problemele create de utilizatorii trotinetelor 
verzi pe care Bolt le-a pus în funcţiune

Ordonanţa care reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe 
drumurile publice a fost publicată într-un fi nal în Monitorul 
Ofi cial și a intrat în vigoare în februarie 2020. Atenţie, trotineta 
electrică este defi nită ca „vehicul utilizat pentru transportul unei 
singure persoane, cu două sau trei roţi, articulat cu o bară în 
partea din faţă folosită ca dispozitiv de direcţie, a cărui viteză 
maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu de-
pășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric”.

– Nu poate fi condusă pe drumurile publice de persoane sub 14 ani;

– Nu se poate circula cu ea decât pe pistele special amenajate, 
iar în cazurile în care acestea nu există, circulaţia cu ele este per-
misă doar pe sectoarele de drum unde viteza maxim admisă es-
te de 50 km/h;

– Circulaţia trotinetelor electrice pe trotuar este interzisă;

– Trebuie să fi e echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive 
refl ectorizant-fl uorescente;

– Casca de protecţie este obligatorie pentru pentru cei a căror 
vârstă este sub 16 ani;

– Transportul pasagerilor este interzis pe trotinetele electrice.

„Pentru cei care folosesc trotineta și au sub 16 ani, adică între 
14 și 16 ani, este obligatorie casca de protecţie. Este interzis 
transportul pasagerilor pe aceste mijloace de transport și, toto-
dată, ca zone de folosinţă sunt pistele care au destinaţia de piste 
de biciclete sau pe sectoarele de drum unde viteza maximă ad-
misă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km la oră. 
Trotinetele electrice nu pot depăși viteza de 25 de km/h și, evi-
dent, această Ordonanţă completează defi niţia trotinetei, pen-
tru a fi  foarte clar, atunci când se folosește, în ce parametri ai ac-
tului normativ se încadrează cel care folosește trotineta”, a de-
clarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Care sunt principalele reguli 
de circulație cu trotineta electrică?

Peste 300 de jandarmi, 

poliţişti şi pompieri 

vor acţiona zilnic 

în sistem integrat 

cu reprezentanţii altor 

instituţii cu atribuţi 

în domeniu pentru 

asigurarea măsurilor 

de ordine publică 

pe timpul afluirii 

credincioşilor înspre 

Mănăstirea Nicula.

Începând de astăzi, 12 

august, 2020, se vor institui 

posturi şi patrule mixte, pen-

tru prevenirea şi descuraja-

rea producerii unor fapte 

antisociale, pentru îndruma-

rea persoanelor, dar şi în ve-

derea supravegherii respec-

tării măsurilor de protecţie 

şi a distanţării fizice.

La faţa locului vor fi asi-

gurate echipaje de interven-

ţie în scopul gestionării unor 

situaţii de risc sau pentru 

descongestionarea unor aglo-

merări de persoane. Se va 

actiona pentru supraveghe-

rea, dirijarea şi îndrumarea 

traficului rutier, inclusiv a 

mijloacelor de transport în 

comun, beneficiind în acest 

sens şi de supraveghere ae-

riană prin intermediul unor 

aparate de tip dronă.

De asemenea, prevederi-

le Hotărârii Comitetului Ju-

deţean pentru Situaţii de Ur-

genţă (CJSU) includ şi in-

terzicerea comercializării 

băuturilor alcoolice şi a co-

merţului ambulant pe raza 

localităţii Nicula şi pe tra-

seele de afluire/defluire, ast-

fel că şi aceste aspecte sunt 

supuse verificării atente a 

instituţiilor abilitate.

Forţe de ordine 
suplimentare 
la pelerinajul din 2020

Forţele de ordine vor fi 

suplimentate faţă de anii 

precedenţi, având în vede-

re situaţia medicală actuală 

şi vor fi dispuse şi alte mă-

suri specifice conform pla-

nului aprobat de prefectul 

judeţului Cluj, Mircea Abru-

dean, în calitate de preşe-

dinte al CJSU. Acţiunile din 

acest an sunt sprijinite de 

voluntarii asociaţiilor Cert 

Transilvania şi Rescue 4x4.

În scopul acordării pri-

mului ajutor medical califi-

cat şi a asistenţei medicale 

de urgenţă, au fost dispuse 

la faţa locului puncte de 

prim ajutor medical, dotate 

cu ambulanţe destinate pre-

luării şi tratării urgenţelor 

medicale, fiind operaţiona-

lizat inclusiv un spital de 

campanie. De asemenea, vor 

fi disponibili dezinfectanţi 

de mâini în zonele unde sunt 

preconizate afluenţe mari 

de persoane, în întreg peri-

metrul mănăstirii.

Accesul autoturismelor va 

fi  restricţionat în zona mănăs-

tirii, iar autobuzele şi micro-

buzele se vor putea deplasa 

până în localitatea Nicula. Sta-

ţionarea se va realiza în par-

cările special amenajate pe tra-

seul înspre localitatea Nicula. 

Dacă numărul persoanelor a-

fl ate în incinta mănăstirii va 

prezenta un grad de risc pen-

tru sănătatea şi ordinea publi-

că, vor fi  luate măsurile lega-

le necesare pentru diminuarea 

acestui risc, doar cu acordul 

preşedintelui CJSU.

Reguli stricte anti-COVID-19 impuse de autorităţi la pelerinajul de la Nicula
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CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Institutul Naţional de 

Sănătate Publică (INSP) a 

actualizat defi niţiile de 

caz pentru sindromul res-

pirator acut cu noul coro-

navirus şi recomandă tes-

tarea cu prioritate a 

13 categorii de persoane.

INSP recomandă prioriti-

zarea testării pentru COVID-19 

la următoarele categorii:

1. Persoane simptomatice, 

inclusiv personal medico-sa-

nitar si auxiliar, conform de-

fi niţiei de caz;

2. Contacţi apropiaţi simpto-

matici ai cazurilor confi rmate;

3. Pacienţi cu maximum 48 

de ore înainte de procedura de 

transplant (asimptomatici) şi 

donatorii de organe, ţesuturi 

şi celule stem hematopoietice 

înainte de donare; pacienţi cu 

transplant de organe, ţesuturi 

şi celule stem hematopoietice 

afl aţi în tratament imunosu-

presor, înaintea fi ecărei inter-

nări din perioada de monito-

rizare post-transplant – 2 tes-

te la 24 de ore interval;

4. Echipele medicale de 

prelevare a organelor pentru 

transplant care se deplasează 

de la centrul de transplant în 

centrele de prelevare – la fi e-

care 2 săptămâni;

5. Pacienţi asimptoma-

tici cu imunosupresie în 

contextul bolii sau indusă 

medicamentos, cu maximum 

48 de ore inainte de inter-

narea în spital;

6. Pacienţi oncologici 

asimptomatici afl aţi în curs 

de chimioterapie şi/sau radi-

oterapie;

7. Pacienţi oncologici asimp-

tomatici înainte de intervenţii 

operatorii sau manevre inva-

zive, cu maxim 48 de ore îna-

intea intervenţiei/manoperei. 

În cazul pacienţilor copii care 

se internează cu însoţitor, se 

testează şi însoţitorul;

8. Pacienti hemodializaţi 

asimptomatici – de 2 ori pe lună;

9. Pacienti hemodializaţi 

simptomatici;

10. Persoane instituţiona-

lizate asimptomatice – de 2 

ori pe lună;

11. Personalul de îngrijire 

din centre rezidenţiale – de 2 

ori pe lună;

12. Gravidele asimptoma-

tice care se afl ă în carantină/

izolare la domiciliu sau au 

fost contact direct cu un caz 

confi rmat – în ziua 14, dacă 

nu au devenit simptomatice;

13. Personal medico-sani-

tar si auxiliar asimptomatic 

contact direct cu caz confi r-

mat, în a 6-7 zi de la ultimul 

contact posibil infectant.

Ce este considerat un caz 
suspect de COVID-19?

În ce priveşte actualiza-

rea definiţiilor de caz pen-

tru sindromul respirator 

acut cu noul coronavirus, 

INSP menţionează şi defi-

niţia cazului suspect de 

COVID-19.

„Orice persoană cu in-

fecţie respiratorie acută 

(debut brusc cu cel puţin 

unul din următoarele simp-

tome: tuse, febră, dificul-

tate în respiraţie (scurta-

rea respiratiei) / Orice per-

soana cu pneumonie, bron-

hopneumonie +/- pleure-

zie / Orice persoană cu in-

fecţie respiratorie acută se-

veră (SARI) (febră sau is-

toric de febră ŞI tuse ŞI di-

ficultate în respiraţie (scur-

tarea respiratiei) ŞI care 

necesită spitalizare peste 

noapte)”, se arată în defi-

niţia INSP.

De asemenea, pentru co-

piii cu vârsta până la 16 ani 

care prezintă manifestări 

gastro-intestinale (vărsături, 

diaree) neasociate cu ali-

mentaţia, se poate suspec-

ta infecţia cu SARS-CoV-2, 

potrivit INSP.

Cine trebuie testat pentru coronavirus?
13 categorii de persoane au prioritate la testul pentru COVID-19.
Cine este considerat contact direct al unui pacient diagnosticat cu noul coronavirus?

INSP a actualizat defi niţiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus

• persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un paci-
ent cu COVID-19

• persoană care a avut contact fi zic direct cu un caz de COVID-19 
(ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor)

• persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii 
infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, 
atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)

• persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de 
COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m și cu o durată de 
minim 15 minute

• persoană care s-a afl at în aceeași încăpere (ex. sala de 
clasă, sală de ședinţe, sală de așteptare din spital) cu un caz 
de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanţă 
mai mică de 2 metri

• persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă 
persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu 
COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de labo-
rator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu 
COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecţie

Cine este considerat contact direct?
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Criza sanitară va schim-

ba pentru totdeauna 

schema lucrurilor în eco-

nomia clujeană, pentru 

că începe să se schimbe 

marea schemă a lucruri-

lor la nivel global. Şi nu 

trebuie să fi i neapărat 

specialist ca să interpre-

tezi indiciile. Fără a fi  

într-o ordine anume:

– Informatizarea şi auto-

matizarea vor duce la pierde-

rea de job-uri din toate dome-

niile care funcţionează prin 

retail, IT-ul şi BPO-ul vor mi-

gra la costuri mai mici şi de 

acasă, serviciile fi nanciare ro-

mâneşti, în absenţa internaţi-

onalizării, vor fi  sufocate de 

băncile globale, entertain-

ment-ul se va muta online;

• Toate cele de mai sus vor 

duce la schimbări serioase, 

inclusiv în cererea de imo-

biliare, între altele fiind foar-

te posibil să nu mai avem 

oraşele viitorului din visu-

rile lui Toffler şi Pearson, ci 

satele viitorul;

• Marile puteri industriale vor 

începe on-shoring-ul, îşi vor re-

trage înapoi în ţările de reşedin-

ţă fabricile din Europa de Est;

• Industria sănătăţii şi a co-

municaţiilor vor dudui;

• Lumea va avea nevoie de 

medici, ingineri şi IT-işti;

• Digitalizarea (care nu este 

informatizare şi automatiza-

re, ci ceva mult mai compli-

cat) va scrie noua istorie.

Aşadar, ne putem aştepta la 

o criză economică în doi timpi, 

al doilea, începând cu 2021, 

mult mai brutal. România nu 

a picat în primul timp pentru 

că s-au întors 1,5 milioane din 

Diaspora şi au menţinut con-

sumul (din import), marea ma-

joritate a companiilor care şi-au 

redus sau încetat activitatea 

erau evazioniste sau angajau 

la negru, deci nu aduceau ni-

mic la buget nici înainte de cri-

ză, iar dezindustrializarea ne-a 

deconectat din lanţurile inter-

naţionale, astfel încât nici aici 

nu prea aveam ce să pierdem.

Al doilea timp însă, cum spu-

neam, va fi  brutal, companiile 

vor trage linie de foc, vor anali-

za cele de mai sus şi vor decide 

ce să facă mai departe; există un 

risc de pierdere a oriunde între 

10 şi 50 de mii de joburi în oraş.

Acestor posibile antitendin-

ţe la ceea ce s-a întâmplat în 

ultimii 12 ani de creştere sus-

ţinută li se pot opune câteva 

direcţii, care să adapteze mai 

bine oraşul la noua ordine eco-

nomică mondială şi să-l mo-

deleze pentru industrii şi ser-

vicii care nu vor dispărea ni-

ciodată. Să ne gândim la ele!

1. Cel mai mare motor 
economic al Clujului – U-
niversităţile

Două direcţii de urmărit. 

Prima, mai mult de 50% din 

serviciile din oraş sunt pre-

state către cele 4 universităţi 

şi cu siguranţă că mai mult 

de 50% dintre ele (chirii, hra-

nă, distracţie) sunt nefi scali-

zate. Se spune că 50-100 de 

euro/lună/student sunt servi-

cii la negru, deci pierderea 

pentru Cluj este enormă.

Şi a doua. Motorul eco-

nomic al Clujului trebuie să 

dubleze producţia de me-

dici, ingineri şi IT-işti, ca să 

se vânda mai bine. Şi bine-

înţeles, să închidă facultă-

ţile care produc analfabeţi 

funcţionali, altfel pierde din 

competitivitate.

2. Cluj-Napoca, mai bun, 
mai aproape, mai ieftin de-
cât Viena sau Istanbul

Serviciile de sănătate. Do-

uă direcţii de urmărit şi aici.

Prima, cererea de servicii me-

dicale în regiune este enormă, 

Cluj-Napoca trebuie să se inter-

naţionalizeze, putând uşor să 

devină un Istanbul sau o Viena 

de turism medical, dacă bine-

înţeles, se pun de acord mai-ma-

rii care controlează sistemul, în 

loc să se bată între ei cum să 

pună primii mâna pe bani. Tre-

buie să ne promovam ca atare 

în regiune: „Cluj-Napoca, mai 

bun, mai aproape, mai ieftin de-

cât Viena sau Istanbul”.

Şi a doua direcţie. Sănăta-

tea se duce fără putinţă de 

stopare către privatizare, în 

10 ani va dispărea de la sine 

(în toată UE) „jurasicul” sis-

tem de sănătate Bismarckian. 

Astfel încât cei care cred că 

vor mai putea fura prin con-

ductele publice din cele 40 de 

miliarde care se adună anual 

din contribuţii, se înşală. Poa-

te ar fi  o idee să facem un pi-

lot în Cluj-Napoca creând un 

hibrid sanitar public-privat.

3. Hub de industrie chimică
Cluj-Napoca a pariat pe de-

zindustrializare urbană, astfel 

încât valoarea adăugată adu-

să de industria de manufactu-

ră a dispărut, regretabil desi-

gur, pentru că astăzi tot ce fo-

losim vine din import. Ca să 

adăugăm gravitate, on-sho-

ring-ul post-COVID-19 creşte 

riscul ca unii manufacturieri 

internaţionali să-şi reducă sau 

închidă operaţiunile din par-

curile industriale din judeţ.

Întâmplător sau nu, au rămas 

în oraş în picioare cei trei opera-

tori industriali din domeniul chi-

miei, care aduc însumat Româ-

niei taxe şi impozite mai mari de-

cât top 10 IT-işti clujeni sau top 

10 dezvoltatori imobiliari din oraş. 

Cluj-Napoca poate fi  leagănul re-

clădirii industriei chimice, a do-

ua cea mai puternică industrie la 

nivel mondial, dar care în 2019 a 

dat României jumătate din defi -

citul balanţei comerciale.

Dr. Dragoș Damian
CEO Terapia Cluj

OPINIE

Economie Cluj-Napoca. Vulnerabilități și trei 
direcții la care să ne gândim până în 2024.

Epidemia de COVID-19 a 

modifi cat obiceiurile de 

consum ale românilor cu 

privire la produse, servi-

cii, canale media şi expe-

rienţe sociale accesate, 

calitatea şi preţul deve-

nind criteriile principale 

pentru opţiunea consuma-

torilor români, potrivit 

unui studiu realizat de o 

companie de consultanţă.

În ultimele cinci luni din 

2020, au putut fi  observate 

mai multe comportamente 

asociate contextului pande-

mic în rândul companiilor din 

România: stoparea sau, dim-

potrivă, creşterea comunică-

rii comerciale, implicarea cres-

cută în comunitate sau aten-

ţia sporită pentru angajaţi. 

Multe dintre companiile ro-

mâneşti şi-au dezvoltat stra-

tegii şi capabilităţi pentru a 

gestiona criza şi pentru a-şi 

continua activitatea pe timp 

de pandemie.

Românii spun că mediul 
de afaceri este responsabil 
să facă schimbări în lume

Consumatorii români au în-

ceput să urmărească cu tot mai 

multă atenţie responsabilitatea 

socială a companiilor. Deocam-

dată, este încă incert în ce mă-

sură o strategie de business ca-

re integrează sustenabilitatea 

şi responsabilitatea socială poa-

te determina în mod direct creş-

terea reputaţiei unei companii 

şi, indirect, migrarea consuma-

torilor către produsele şi servi-

ciile companiilor responsabile, 

dar în mod cert, aceste aspec-

te apar în preferinţele consu-

matorilor, aşa cum o demon-

strează studiul.

Pandemia a schimbat pu-

ternic dinamica implicării 

sectorului privat în comu-

nităţi, iar acest fapt poate fi 

observat în volumul mare 

de donaţii din partea com-

paniilor, direcţionate către 

sprijinirea sistemului public 

de sănătate, se arată în stu-

diul „Comportamentul con-

sumatorului român în con-

textul COVID-19”, întocmit 

de EY România.

Aproape 85% dintre con-

sumatorii români declară că 

modul în care se comportă 

companiile este la fel de im-

portant pentru ei ca şi produ-

sele/serviciile pe care acestea 

le furnizează, 80% susţinând 

că mediul de afaceri are res-

ponsabilitatea de a face schim-

bări în lume. În contextul CO-

VID-19, 59% dintre partici-

panţii la studiu declară că pot 

vedea impactul pozitiv al com-

paniilor în societate.

Care sunt cele mai bine 
clasate companii 
în topul încrederii?

Majoritatea respondenţi-

lor (61,32%) afi rmă că acti-

vităţile de implicare în comu-

nităţi i-ar determina să achi-

ziţioneze produse din porto-

foliul companiilor implicate. 

Grija pentru angajaţi şi trans-

parenţa se numără de aseme-

nea printre factorii pe care 

consumatorii îi iau în consi-

derare în deciziile de achizi-

ţie. Peste 70% dintre consu-

matori declară că publicita-

tea nu le mai infl uenţează de-

ciziile de consum.

Noul consumator, sub in-

fl uenţa pandemiei la nivel ma-

cro, este mult mai pragmatic 

şi mai atent la comportamen-

tul companiilor. Şi consuma-

torul român urmăreşte com-

portamentul adoptat de com-

panii în contextul crizei CO-

VID-19, şi, deopotrivă, strate-

gia lor de business generală. 

Ce a primat în această peri-

oadă au fost investiţiile publi-

ce în infrastructura din sănă-

tate şi donaţiile destinate ac-

tivităţilor de igienă şi medici-

nă şi, totodată, susţinerea ofe-

rită de companii angajaţilor.

Cele mai bine clasate com-

panii în topul încrederii con-

sumatorilor români în ceea 

ce priveşte gestionarea cri-

zei COVID-19 sunt compa-

niile de tehnologie (84,5%) 

şi companiile de retail 

(74%). În schimb, compa-

niile farmaceutice se află pe 

o poziţie inferioară, doar 

58% din respondenţi consi-

derând că Big Pharma a răs-

puns eficient în situaţia ac-

tuală, potrivit studiului me-

nit să analizeze comporta-

mentele de consum din Ro-

mânia din ultimele luni.

Calitatea şi preţul sunt principalele 
criterii în opţiunile consumatorilor
Pandemia de COVID-19 a schimbat radical obiceiurile de consum ale românilor

Consumatorii români au început să urmărească cu tot mai multă atenţie responsabilitatea socială a companiilor
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O clujeancă a relatat 

modul în care un cerb 

din parcul de agrement 

„Moara de Vânt” s-ar fi  

zbătut între viaţă şi moarte 

din cauza caniculei, 

dar şi a „nepăsării umane”.

Tânăra din Cluj-Napoca a 

criticat – prin intermediul 

unui mesaj postat pe Face-

book, însoţit de un video – 

îngrijitorii parcului cu anima-

le „Moara de Vânt”, după ce 

a surprins un cerb singuratic 

într-o zonă retrasă a parcu-

lui. Reprezentanţii cunoscu-

tului parc de agrement din 

satul clujean Sălicea, comu-

na Ciurila, au infi rmat însă 

categoric acuzaţiile tinerei.

„Locul în care dacă le spui 

angajaţilor că un cerb stă să 

moară, în soare, gâfâind ex-

trem de zgomotos şi abia ridi-

că capul, într-un ţarc în fun-

dul parcului, fără măcar un 

copac sub care să se adăpos-

tească la umbră, ei îţi răspund: 

«mai mor şi animalele acestea». 

Măcar apă are, dar atitudinea 

angajaţilor e dezgustătoare. Şi 

animalele se deshidratează, şi 

pentru ele este periculos soa-

rele!”, a scris Damaris P., marți, 

în postarea de pe Facebook.

„Cerbul nu are nimic, aşa 

stă el, pentru că e nou şi pre-

feră să stea separat de ceilalţi. 

Nu stă închis într-un ţarc mic, 

au 2 hectare de teren unde să 

se mişte. Ţarcul este folosit doar 

pentru a-i prinde. Mulţi oameni 

vin şi văd diferite lucruri şi cred 

că animalele sunt tratate neco-

respunzător. Dar, am dat bani 

grei pe ele, logic că nu ne do-

rim să moară! Cerbul e foarte 

bine. Am şi pus poze cu el pe 

Facebook, pentru a vedea oa-

menii adevărul. Nu ştiu în ce 

context sau cu ce angajat al 

parcului a vorbit doamna, dar 

nu cred că aşa a dorit să se ex-

prime: «mai mor şi animalele 

astea»!”, a Wilhelm Dietrich, 

omul care a pus bazele parcu-

lui, pentru Monitorul de Cluj.

Canicula le vine de hac animalelor:
„Logic că nu ne dorim să moară!”

Poliţiştii clujeni continuă 

activităţile pentru verifi -

carea respectării măsuri-

lor, în contextul pandemi-

ei de coronavirus şi au 

amendat zeci de oameni.

Inspectoratul de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj continuă acti-

vităţile pentru verifi carea res-

pectării măsurilor de protecţie 

sanitară, în contextul pandemic, 

cât şi pentru prevenirea şi com-

baterea faptelor antisociale şi 

asigurarea siguranţei rutiere.

Ca de obicei, în cadrul ac-

tivităţilor au participat poli-

ţişti, jandarmi, reprezentanţi 

ai Inspectoratului pentru Situ-

aţii de Urgenţă (ISU) Cluj, ai 

Direcţiei Sanitar-Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, 

cât şi reprezentanţi ai Direcţi-

ei de Sănătate Publică (DSP) 

şi angajaţi ai Inspectoratului 

Teritorial de Muncă (ITM).

Aceştia au urmărit modul 

de desfăşurare al activităţilor 

din săli de jocuri, zone de agre-

ment şi peste 140 de terase, 

legitimând peste 300 de per-

soane. De asemenea, au con-

trolat şi 135 de mijloace de 

transport în comun, fi ind legi-

timaţi peste 1.000 de călători.

Autorităţile au sancţionat con-

travenţional 21 de persoane 

pentru nerespectarea unor mă-

suri de prevenire şi combatere 

a pandemiei COVID-19, iar al-

te 19 persoane pentru neres-

pectarea legii privind încălca-

rea unor norme de convieţui-

re socială, a ordinii şi liniştii 

publice. Alţi 27 de conducători 

auto au fost sancţionaţi pentru 

abateri ale normelor rutiere în 

vigoare, dintr-un total de 66 de 

vehicule verifi cate.

Razie pe terasele din Cluj-Napoca. 
Controalele polițiștilor continuă!

Vlad Crişan-Pop a ajuns 

la fi nalul cursei Bucovina 

Ultra Rocks de 105 km, 

pentru a susţine copiii 

MagiCAMP şi bursele edu-

caţionale MagicEDU.

De şase ani, de când a pă-

şit prima oară în „tabăra ca-

re i-a schimbat viaţa”, plăce-

rea de a alerga a căpătat un 

scop nobil: susţinerea copii-

lor afl aţi în suferinţă. Este fe-

lul tânărului clujean de a mul-

ţumi pentru cele mai impor-

tante lecţii de viaţă pe care 

le-a primit de la aceşti copii.

„Nu am putut să renunţ, 

pentru că nici copiii de la On-

copediatrie nu renunţă în lup-

ta cu boala”, a scris Vlad, pe 

pagina personală de Facebook, 

marţi dimineaţă, când a ajuns 

la kilometrul 105, în Câmpu-

lung Moldovenesc.

„Când nu am mai putut 

alerga, am mers, când nu am 

mai putut merge, m-am odih-

nit. M-am focusat doar pe fi -

nish şi după 24 de ore şi 40 

de minute, 105 km cu 6.149 

metri la Bucovina Ultra Rocks 

pentru copiii MagiCAMP”, a 

precizat maratonistul clujean.

Cursa lui Vlad Crişan-Pop 
nu s-a terminat!

Adevărata cursă a lui Vlad nu 

se încheie aici. Misiunea lui es-

te să facă viaţa mai frumoasă şi 

mai uşoară copiilor care suferă 

de cancer sau de alte boli grave. 

Copiii ce vor veni anul acesta în 

MagiCAMP au nevoie să se dis-

treze împreună cu el.

De asemenea, părinţii ca-

re îşi veghează micuţii afl aţi 

la tratament în spitalul din 

Cluj-Napoca au nevoie de re-

fugiul MagicHOME, iar fami-

liile nevoite să-şi cheltuiască 

toţi banii pe medicamente şi 

terapii depind de pachetele 

lunare MagicBOX.

Vlad Crişan-Pop promite că 

va fi  acolo unde este nevoie 

de el. Pentru toţi aceşti oameni 

magici care ne învaţă zi de zi 

să preţuim ceea ce avem şi să 

găsim în noi înşine resurse de 

a merge mai departe.

Ce sunt bursele 
MagicEDU?

Bursele MagicEDU susţin 

financiar reintegrarea copi-

lului la şcoală, pe o perioa-

da de un an, acoperind chel-

tuielile pentru rechizite şco-

lare, cărţi, pregătire la ma-

terii din care copii susţin 

examenele de capacitate sau 

Bacalaureat.

Astfel, bursele MagicEDU 

sunt menite să ofere un spri-

jin copiilor cu afecţiuni gra-

ve, pentru a reveni la şcoală 

după tratament şi să ajute fra-

ţii şi surorilor copiilor cu di-

agnostic să meargă în conti-

nuare la şcoală, atunci când 

familia trece prin difi cultăţi 

fi nanciare grave.

Dacă rezonezi cu scopul 

pentru care Vlad aleargă sute 

de kilometric, poţi dona 2 eu-

ro prin SMS la 8844, textul 

BURSA sau intrând pe site-ul 

https://asociatiamagic.ro.

Final de cursă pentru 
Vlad Crișan-Pop la 
Bucovina Ultra Rocks
Vlad a alergat 105 km pentru a ajuta tinerii să învețe. 
Lupta lui pentru bursele MagicEDU nu s-a încheiat!

Vlad a devenit voluntar Magic după ani de zile în care a întruchipat zeci 
de personaje vesele, care-i făceau să râdă pe copiii bolnavi de cancer



Fo
to

: 
A

so
ci

a
ți

a
 P

ro
 I

n
fr

a
st

ru
ct

u
ră

miercuri, 12 august 2020 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 7

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările de amenajare 

şi modernizare a zonei de 

agrement din jurul Lacului 

I Gheorgheni au început 

luni. Ele vor fi  fi nalizate în 

data de 1 octombrie 2020.

Amenajarea începută luni, 

în prezenţa primarului mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc şi a viceprimarului Dan 

Tarcea, va completa spaţiul 

de promenadă existent şi va 

creste calitatea vieţii locui-

torilor din zonă.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a demarat reali-

zarea lucrărilor de amenajare 

a terenului din jurul Lacului I 

din Gheorgheni, fi ind parcur-

se deja etapele necesare din 

punct de vedere juridic pentru 

a putea interveni cu investiţii 

într-o zonă cu multe terenuri 

proprietate privată.

Lacul I din Gheorgheni fa-

ce parte din reţeaua de spa-

ţii verzi ale municipiului, al 

cărui proces de transforma-

re într-o zonă de agrement 

a început încă din anii '70, 

după fi nalizarea construcţi-

ilor de amenajare.

Noi piste de biciclete, 
spaţiu verde în plus 
în jurul lacului

Lacul a devenit un spaţiu 

frecventat de clujeni pentru 

petrecerea timpului liber, un-

de puteau să se plimbe cu băr-

cuţele ori să facă primbări pe 

malul lacului. Acum, acesta 

va trece printr-o nouă etapă 

de modernizare.

Potrivit municipalităţii, vor 

fi  realizate o pistă de bicicle-

te care să facă legătura cu pis-

ta existentă şi o zonă adiacen-

tă de promenadă, începând 

de la strada Între Lacuri. De 

asemenea, investiţia include 

modernizarea iluminatului pu-

blic (tehnologie LED, sistem 

de telegestiune etc.).

Mai departe, se va recurge 

la amplasarea de elemente de 

mobilier urban, precum şi ame-

najarea unei suprafeţe de circa 

1.600 mp spaţiu verde în jurul 

lacului (lăţime variabilă). Nu 

în ultimul rând, lungimea tra-

seului proiectat va fi  de aproa-

pe jumătate de kilometru.

Proiectul reamenajării zo-

nei adiacente Lacului I Ghe-

orgheni a fost aprobat în Con-

siliul Local în aprilie 2020, 

prin HCL 216/2020. Conform 

referatului de aprobare, va-

loarea totală a investiţiei se 

ridică la 3.0575.21,98 lei (cu 

TVA), adică puţin peste 

632.000 de euro.

Banii provin din bugetul 

local şi alte surse constituite 

conform legii. Mai departe, 

durata estimată a lucrărilor 

este de 5 luni calendaristice, 

din care două luni sunt pen-

tru realizarea şi implementa-

rea proiectului, iar alte trei 

pentru execuţie.

Amenajăm Lacul I 
Gheorgheni, 
dar nu „heirupist”?

Imediat după ce şi prima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Emil Boc, a confi rmat de-

mararea proiectului, asociaţia 

clujeană Societate Organiza-

tă Sustenabil (SOS) a salutat 

şi nu prea iniţiativa pistei de 

biciclete şi a unei alei pieto-

nale pe malul nordic al „La-

cului fără fund”.

Pista de biciclete, „prea în-

gustă”, ar trebui integrată în 

proiectul mare al Parcului Est, 

spun activiştii. „Pista şi ale-

ea, fără o strategie mai gene-

rală, par doar un târg pentru 

a se autoriza un nou proiect 

imobiliar pe versantul nordic 

al lacului”, acuză deputatul 

Adrian Dohotaru.

Activiştii sunt de părere 

că Primăria trebuie să lege 

pista de lacul III, unde au 

fost demolate garajele, dar 

şi de Parcul Est, într-un „plan 

coerent”. „Nu vedem inte-

grată amenajarea pistei nici 

în contextul creării Parcului 

Est”, mai susţine parlamen-

tarul clujean.

Zona Lacului I Gheorgheni va fi modernizată
O nouă faţă pentru „Lacul fără fund”: pistă pentru biciclişti, mai mult spaţiu verde

Zona Lacului I din Gheorgheni, cunoscut și sub denumirea de „Lacul fără fund”, va fi  revigorată complet

– lungimea pistei: 498 m

– suprafață pistă pentru bicicliști: 905 mp

– suprafață sistem rutier trotuare: 1.058 mp

– pantă transversală pistă și trotuar: 2% 

(pentru a asigura scurgerea apelor către 
spațiul verde)

– proiectul include modernizarea căilor de 
acces dinspre străzile Theodor Mihali și 
Între Lacuri

Datele tehnice ale reamenajării zonei Lacului I Gheorgheni

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Va fi  cel mai frumos proiect din jurul unui lac, nu 
din Cluj-Napoca, ci din întreaga zonă, va fi  minunată! 
O primă parte a fost făcută cu câțiva ani în urmă. 
Acum, am reușit să facem exproprierile, să trecem 
în proprietatea noastră ce era al nostru și să 
intabulăm, să aprobăm indicatorii tehnico-economici, 
ca în 5 luni să avem malul lacului Gheorgheni așa cum 
nu l-ați văzut niciodată, unde clujenii să se bucure 
de cadrul natural, să poată derula, în condițiile 
în care ne va permite vremea, activități recreative.“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ultima vizită a specialişti-

lor de la Asociaţia Pro 

Infrastructură (API) pe 

Autostrada A10 Sebeş-Turda 

arată ceea ce guvernanţii 

refuză să recunoască.

Reprezentanţii organizaţi-

ei nonguvernamentale pen-

tru infrastructură au realizat 

o nouă fi lmare aeriană pe lo-

tul 2 al Autostrăzii Sebeş-Tur-

da, construită de grecii de la 

Aktor. Deşi existau speranţe 

pentru fi nalizare în acest an, 

mobilizarea pe lotul de 24,25 

km între Pârâul Iovului şi in-

trarea în Aiud este în conti-

nuare catastrofală.

„Putem observa o dată în 

plus managementul haotic al 

grecilor de la Aktor, mobiliza-

rea insufi cientă, lucrările rea-

lizate în ultimii 5 ani ce trebu-

ie remediate, sau un sistem de 

scurgere al apelor aproape in-

existent ce produce pagube 

semnifi cative la fi ecare ploa-

ie”, se arată într-un mesaj al 

Asociaţiei Pro Infrastructură, 

postat luni, pe Facebook.

Cu excepţia structurilor 

principale, unde subcontrac-

torul Retter este „bine mobi-

lizat”, e greu de crezut că 

Aktor va fi naliza restul lucră-

rilor chiar şi în anul 2021!, 

avertizează specialiştii. Rea-

mintim, că spre sfârşitul lu-

nii iulie, în urma unei vizite 

pe şantierul A10, ministrul 

Transporturilor, Infrastructu-

rii şi Comunicaţiilor, Lucian 

Bode, promitea inaugurarea 

în noiembrie 2020.

„Avem angajamentul lor 

(Aktor – n.r.) că acest lucru 

se va întâmpla. (…) Aşadar, 

şi pentru lotul 2, cu extensia 

de timp acordată, termenul 

de sfârşitul lunii noiembrie 

pentru fi nalizarea acestor lu-

crări poate fi  unul fezabil, un 

termen pe care antrepreno-

rul şi-l asumă pentru a nu 

ştiu câta oară, în prezenţa 

noastră”, a declarat Lucian 

Bode, în prezenţa premieru-

lui Ludovic Orban.

Singura veste bună pe lotul 

2 al A10 este ridicarea în nodul 

Teiuş a noilor stâlpi de linii elec-

trice necesari deblocării pasa-

jului peste calea ferată. Însă, la 

un progres fi zic chinuit, care 

nu a atins nici măcar 70% în 

luna iunie 2020, este de dome-

niul fantasticului că şantierul 

se poate fi naliza în 2020. Ba 

mai mult, chiar şi 2021 prezin-

tă mari semne de întrebare în 

condiţiile actuale.

Autostrada Sebeş-Turda, finalizată abia în 2021? Specialiştii contrazic guvernanţii!
LUNGIME

70
de kilometri este lungimea 
integrală a Autostrăzii 
Sebeș-Turda, împărțită 
în patru loturi: două 
fi nalizate, două în execuție
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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

Un incident armat lângă 

Casa Albă l-a făcut pe 

preşedintele Statelor 

Unite ale Americii, 

Donald Trump, să pără-

sească brusc conferinţa 

de presă la doar trei 

minute după ce o începu-

se, relatează, marţi, dpa.

Preşedintele SUA a părăsit 

sala de briefi ng a Casei Albe 

la aproape trei minute după 

ce începuse să vorbească, fă-

ră o explicaţie, în timp ce un 

agent al serviciului de secu-

ritate i-a cerut să iasă.

„A fost un schimb de focuri 

în faţa Casei Albe. Forţele de 

ordine au împuşcat pe cineva, 

pare a fi  suspectul şi suspec-

tul este acum în drum spre spi-

tal (...). Nu vă pot spune încă 

nimic despre starea suspectu-

lui”, a declarat Trump repor-

terilor, după ce s-a întors câ-

teva minute mai târziu..

El a mai spus că situaţia se 

afl a „foarte bine sub control” şi 

că nimeni altcineva nu a fost ră-

nit în timpul incidentului, care 

a avut loc „lângă gard, dar în 

afara complexului”. Secret Ser-

vice a anunţat ulterior pe Twitter 

că unul dintre ofi ţerii săi a fost 

de asemenea dus la spital ca ur-

mare a incidentului armat.

Complexul a fost închis în 

urma incidentului.

„Aţi fost surprinşi, eu am 

fost de asemenea surprins, 

cred că este probabil destul 

de neobişnuit”, a spus Trump, 

adăugând că a fost dus în Bi-

roul Oval după ce a fost es-

cortat afară din sala pentru 

mass-media. „Nici măcar nu 

m-am gândit să nu mă mai 

întorc”, a completat el.

Preşedintele SUA a mai spus 

că el crede că suspectul era în-

armat, dar nu cunoştea deta-

liile, precum tipul de armă sau 

dacă el a fost ţinta vizată şi a 

adăugat că ofi cialii vor difuza 

alte informaţii mai târziu.

Ulterior, Trump a lăudat 

serviciile secrete şi a spus 

că se simte în siguranţă. „Par 

eu zdruncinat?”, a întrebat 

el retoric, răspunzând la în-

trebarea dacă a fost afectat 

de împuşcături.

Împuşcături la Casa Albă, 
Donald Trump s-a refugiat

China încearcă să facă 

din teritoriul democratic 

Taiwan „următorul Hong 

Kong”, a acuzat, marţi, 

ministrul taiwanez de 

Externe, Joseph Wu, după 

o întâlnire cu un înalt 

responsabil american 

afl at în vizită în insulă, 

informează France Presse.

„Viaţa noastră cotidiană 

devine din ce în ce mai difi -

cilă pe măsură ce China con-

tinuă să facă presiuni asupra 

Taiwanului pentru ca noi să 

acceptăm condiţiile sale poli-

tice, condiţii ce vor face din 

Taiwan următorul Hong 

Kong”, i-a declarat Wu secre-

tarului american pentru Să-

nătate, Alex Azar, a cărui vi-

zită istorică în Taiwan a fost 

condamnată de Beijing.

În Hong Kong, represiunea 

anti-disidenţă s-a intensifi cat 

de la intrarea în vigoare a le-

gii draconice de securitate na-

ţională impusă de Beijing la 

sfârşitul lunii iunie. Mai mul-

ţi activişti pro-democraţie au 

fost arestaţi, în timp ce can-

didaţi ai opoziţiei la legislati-

ve au fost descalifi caţi.

China consideră Taiwanul 
o „provincie rebelă”

Acest control al Chinei a-

supra Hong Kongului pro-

voacă îngrijorare în Taiwan, 

o insulă de 23 milioane de 

locuitori. Beijingul conside-

ră Taiwanul „o provincie re-

belă” şi îşi rezervă dreptul 

să o readucă sub controlul 

său prin forţă dacă va fi  ne-

cesar, aminteşte AFP.

Azar, afl at într-o vizită de 

trei zile, este cel mai înalt res-

ponsabil american care s-a 

dus în Taiwan după 1979, 

când Statele Unite ale Ameri-

cii au întrerupt relaţiile diplo-

matice cu Taipeiul pentru a 

recunoaşte guvernul comu-

nist de la Beijing ca singurul 

reprezentant al Chinei. Vizi-

ta intervine pe fondul escala-

dării tensiunilor chino-ameri-

cane asupra unei serii de su-

biecte, de la problema Hong 

Kongului la chestiuni comer-

ciale şi coronavirus.

China vrea să transforme 
Taiwan în „noul Hong Kong”

Rusia a devenit prima ţară 

din lume care înregistrează 

un vaccin împotriva noului 

coronavirus, a anunţat, 

marţi, preşedintele rus 

Vladimir Putin, afi rmând 

că una din fi icele sale şi 

l-a injectat, potrivit 

Reuters, EFE, AFP şi DPA. 

Primul vaccin anti-corona-

virus aprobat din lume, 

anunţat la Moscova, va fi  

livrat pe pieţele străine sub 

denumirea de Sputnik V, în 

amintirea Războiului Rece.

„În această dimineaţă 

(marţi – n.r.), un vaccin îm-

potriva noului coronavirus a 

fost înregistrat pentru prima 

oară în lume”, a declarat Vla-

dimir Putin, în cadrul unei re-

uniuni a guvernului său, asi-

gurând că vaccinul rusesc es-

te efi cient, a trecut toate tes-

tele necesare şi permite obţi-

nerea unei „imunităţi durabi-

le” la COVID-19.

Una dintre fi icele lui 
Putin a făcut vaccinul

„Una dintre fiicele mele 

şi-a făcut acest vaccin, aşa 

că, din această perspectivă, 

a luat parte la experimen-

te”, a declarat Putin, potri-

vit agenţiei de presă Inter-

fax, adăugând că fata sa a 

făcut puţină febră, 38 de 

grade Celsius, după primul 

vaccin inoculat, potrivit DPA 

şi Interfax, iar temperatura 

sa a coborât la puţin peste 

37 de grade Celsius a doua 

zi, dar „asta este”.

„După cea de-a doua in-

jecţie, a doua vaccinare, tem-

peratura i-a crescut de aseme-

nea puţin, dar pe urmă a re-

venit la normal. În prezent, 

ea se simte bine, iar concen-

traţia de anticorpi necesari îm-

potriva coronavirusului este 

mare”, a spus preşedintele 

rus, fără a preciza care dintre 

cele două fi ice ale sale şi-a in-

jectat vaccinul – Maria sau 

Ekaterina, potrivit Interfax.

OMS pledează pentru 
respectarea protocoalelor

Recent, oameni de ştiinţă 

străini şi-au exprimat preocu-

parea faţă de viteza dezvoltă-

rii unui astfel de vaccin, iar 

Organizaţia Mondială a Sănă-

tăţii (OMS) a lansat un apel 

la respectarea „liniilor direc-

toare şi directivelor clare” în 

materie de elaborare a unui 

astfel de produs. Acest vaccin 

va fi  pus în circulaţie de la 1 

ianuarie 2021, potrivit Regis-

trului naţional al medicamen-

tului de pe lângă Ministerul 

Sănătăţii din Rusia, consultat 

de agenţiile de presă ruse.

OMS a reacţionat, pledând 

pentru respectarea protocoa-

lelor şi reglementărilor în vi-

goare în dezvoltarea unui vac-

cin anti-COVID-19. Rusia lu-

crează de mai multe luni, ca 

multe alte ţări din lume, la 

mai multe proiecte de vacci-

nuri împotriva COVID-19. Cel 

dezvoltat de centrul Gamale-

ia a fost realizat în colabora-

re cu Ministerul Apărării.

Rusia are primul 
vaccin anti-COVID-19!
Preşedintele Vladimir Putin anunţă că una dintre fiicele sale 
a primit vaccinul anti-coronavirus, primul realizat la nivel global. 
OMS solicită vehement respectarea protocoalelor.

„Una dintre fi icele mele şi-a făcut acest vaccin, aşa că, din această 
perspectivă, a luat parte la experimente”, a declarat Vladimir Putin
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Folosind doar un fi ltru de 

înaltă tehnologie şi pute-

rea luminii directe a soa-

relui, cercetătorii australi-

eni au dezvoltat în premi-

eră mondială o tehnologie 

care poate transforma 

volume semnifi cative 

de apă de mare în apă 

potabilă într-un interval 

mai mic de 30 de minute, 

informează Xinhua.

Potrivit Universităţii Mona-

sh cu sediul la Melbourne, fi l-

trul cu un design special este 

capabil să genereze zilnic sute 

de litri de apă potabilă şi nece-

sită doar razele directe ale soa-

relui pentru purifi carea aceste-

ia în cadrul unui proces efi cient 

energetic, cu costuri reduse şi 

sustenabil. La fabricarea fi ltre-

lor au fost folosite cadre crista-

line metal-organice (MOFs), o 

clasă de componente constând 

din ioni de metal care formea-

ză un material cristalin cu cea 

mai mare suprafaţă a oricărui 

material cunoscut.

În timpul procesului de desa-

linizare, un fi ltru MOF funcţio-

nalizat absoarbe mai întâi săru-

rile din apă, fără niciun consum 

de energie, apoi cadrele MOF pli-

ne cu sare pot fi  puse sub raze-

le soarelui pentru a se regenera, 

având nevoie de mai puţin pa-

tru minute înainte să poată ab-

sorbi din nou sare din apă.

Desalinizarea, procedeul 
care poate rezolva criza 
defi citului de apă

Autorul principal al studiu-

lui, profesorul Huanting Wang 

de la Departamentul de ingine-

rie chimică a Universităţii Mo-

nash, a precizat că desaliniza-

rea este o opţiune fezabilă pen-

tru a adresa criza defi citului de 

apă la nivel global.

„Desalinizarea a fost utiliza-

tă pentru a remedia escalada-

rea penuriei de apă la nivel glo-

bal. În contextul disponibilităţii 

apei salmastre şi a apei de ma-

re, la care se adaugă faptul că 

procesul de desalinizare este si-

gur, apa tratată poate fi  integra-

tă în sistemele acvatice existen-

te cu riscuri minimale pentru 

sănătate”, a declarat Wang.

„Dar, procesele de desalini-

zare termală prin evaporare 

sunt energo-intensive, iar alte 

tehnologii, precum osmoza in-

versă, prezintă un număr de 

dezavantaje, printre care con-

sumul energetic ridicat şi utili-

zarea chimică în curăţarea mem-

branelor şi declorinare. Cu un 

consum scăzut de energie şi fă-

ră a fi  necesare alte substanţe 

chimice în timpul procesului, 

noua tehnologie se dovedeşte 

o variantă durabilă şi sustena-

bilă pentru soluţii viitoare de 

apă curată, a mai explicat Wang.

„Munca noastră oferă o no-

uă direcţie interesantă pentru 

proiectarea unor materiale 

funcţionale în scopul folosirii 

energiei solare pentru a redu-

ce cererea de energie şi a îm-

bunătăţi sustenabilitatea desa-

linizării apei”, a conchis auto-

rul principal al studiului.

Apa de mare devine potabilă 
în doar 30 de minute

Oamenii de ştiinţă 

au anunţat descoperirea 

celui mai mare crater 

de impact din întregul 

Sistem Solar, care acoperă 

o regiune uriaşă de pe cea 

mai mare lună a lui 

Jupiter, Ganymede, 

transmite Space.com.

Cercetătorii care au reali-

zat acest nou studiu, au do-

rit să reexamineze o serie de 

observaţii realizate în cadrul 

unor misiuni NASA mai vechi 

cu privire la Ganymede, un 

satelit natural mai mare de-

cât planeta Mercur. În parti-

cular, atenţia le-a fost atrasă 

de o serie de caracteristici de 

relief similare unor brazde sau 

făgaşe, încreţituri ale scoarţei 

ce apar în zonele geologice 

cele mai vechi ale suprafeţei 

acestui satelit.

Impactul, sufi cient de pu-

ternic să afecteze întreaga su-

prafaţă a lunii joviane

Studii anterioare au indi-

cat faptul că aceste „brazde” 

ar putea fi  urmele unui im-

pact sufi cient de puternic în-

cât să lase „cicatrici” pe una 

dintre emisferele lui Ganyme-

de. Revizuind aceste date, în 

cadrul unui nou studiu publi-

cat în luna iulie de Icarus, cer-

cetătorii au ajuns la conclu-

zia că a fost vorba de un im-

pact sufi cient de puternic pen-

tru a afecta întreaga suprafa-

ţă a acestui satelit jovian.

Oamenii de ştiinţă au în-

ceput prin a analiza datele ob-

ţinute în misiunile Voyager ale 

NASA, care au survolat pla-

neta Jupiter în 1979, precum 

şi de misiunea Galileo, apar-

ţinând tot NASA, care a pe-

trecut 8 ani (din a doua par-

te a anilor '90 şi până la în-

ceputul anilor 2000) studiind 

cea mai mare planetă a Siste-

mului Solar şi sateliţii săi.

În cadrul acestui studiu, 

cercetătorii s-au concentrat a-

supra observaţiilor cu privire 

la aşa-numitul „Teren Întune-

cat” – regiunile cele mai vechi 

ale suprafeţei lui Ganymede. 

Pe tot cuprinsul aşa-numitu-

lui „Teren Întunecat”, toate a-

ceste încreţituri sunt dispuse 

concentric unui punct de im-

pact (chiar şi cele afl ate pe 

emisfera opusă a lunii).

Cercetătorii sunt de păre-

re că tipologia acestor încre-

ţituri de la suprafaţa lui 

Ganymede demonstrează că 

a fost vorba de un impact ca-

re a afectat ambele emisfere 

ale acestui corp cosmic.

Raza impactului, de 
două ori mai lungă decât 
fl uviul Mississippi

Conform studiului , 

Ganymede a trecut probabil 

printr-un impact cu un as-

teroid de dimensiuni foarte 

mari, cu un diametru cu-

prins între 50 şi 150 km. 

Acest impact a dus la for-

marea unor inele de fractu-

ră la suprafaţa lui Ganyme-

de, care după milenii au de-

venit încreţiturile sau braz-

dele vizibile şi în prezent.

Dacă modelul computeri-

zat aplicat de cercetători es-

te corect, atunci acest im-

pact este cel mai mare des-

coperit vreodată în Sistemul 

Solar – cu o rază de până la 

7.800 km lungime (de aproa-

pe două ori mai lungă decât 

fl uviul Mississippi). Până la 

această concluzie, cel mai 

mare sistem de impact din 

Sistemul Solar era conside-

rat Craterul Valhalla, afl at pe 

un alt satelit al lui Jupiter, 

Callisto, care are raza de 

„doar” 1.900 km.

În prezent, Agenţia Spaţia-

lă Europeană (ESA) pregăteş-

te o sondă de explorare a sis-

temului jovian de sateliţi ce va 

purta numele JUICE (acroni-

mul de la Jupiter Icy Moons 

Explorer), ce urmează să fi e 

lansată în 2022. Această misi-

une se va concentra asupra sa-

teliţilor Ganymede, Callisto şi 

Europa şi va ajunge la aceştia 

în 2029. Durata misiunii va fi  

de cel puţin 3 ani.

Savanţii au descoperit cel mai mare crater 
de impact din întregul Sistem Solar!
Ganymede, cea mai mare lună joviană a planetei Jupiter, a trecut prin cel mai mare impact 
din întregul Sistemul Solar, cu o rază de două ori mai lungă decât fluviul Mississippi

Cel mai mare crater de impact din întregul Sistem Solar acoperă o regiune uriaşă 
de pe cea mai mare lună a lui Jupiter, Ganymede
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore Ale-
xandrescu, mobilat, utilat, C.T. 
proprie, geamuri termopan, 
ocupabil imediat, preţ 73.500 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (1.7)

¤ 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. (1.5)

¤ 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 ne-
renovată cu teren pentru par-
care, în zonă centrală sau se-
micentrală. 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 Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (1.7)

¤ 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, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (1.7)

¤ 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. (7.7)

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (1.7)

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piaţa Flora, apartament cu 2 
camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă liniștită, 
preţ negociabil, aproape de mijloa-
cele de transport în comun 9, 29, 
24B, 52. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.14)

¤ 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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (3.7)

¤ Clujan, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porc. Seriozitate 
maximă. Relaţii la telefon 
0749-974302. (5.7)

¤ 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.

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

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(1.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, pllata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (3.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (20.20)

¤ 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 funcţionare, preţ 
negociabil. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ 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. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0733-612054. (5.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţiona-
re. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (8.14)

¤ 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, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0759-660846. (5.14)

¤ 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 prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 

0742-401019. (1.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Pentru infromaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi. 
Informaţii la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ 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. (9.20)

PIERDERI

¤ FERMA CAPUS S.R.L. , C.U.I. 
28299370, J12 /871 /2011, 
declar pierdut și nul certifi cat 
constatator nr. 138844/2019 
privind suspendarea activităţii.

¤ Pierdut certifi cat unic de înre-
gistrare și certifi catele constata-
toate ale fi rmei NORDIC ANALY-
TICS S.R.L., Cluj-Napcoa, str. Va-
lea Seacă 7A, C.U.I. 29502145, 
J12/3198/2011. Se declară nule.

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.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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 AVIZ DE MEDIU

S.C. AUSTRO SOMES TRADING S.R.L., anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 
pentru Derogare Amenajament UP VI – VALEA DRAGANULUI 
în POIENI  jud. Cluj, pentru S.C. AUSTRO SOMES TRADING 
S.R.L., Anies , str. Principală, nr. 59 , jud. Bistrita-Năsăud.

Prima versiune a amenajamentului poate fi  consultată 
din data de 12.08.2020 (data apariţiei primului anunţ), 
între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 26.08.2020 (în termen de 15 zile 
calendaristice de la data  publicării celui de-al doilea anunţ), 
la APM Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, 
cod 400609, fax 0264 410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni- vineri, între orele 9:00-13:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ pentru construire imobile de locuinţe 
colective, spaţiu comercial la parter, cu regim de înălţime 
D+P+7E+ER, amenajare teren, împrejmuire teren, racorduri 
şi branşamente la utilităţi, în comuna Florești, sat Florești, 
str. Tineretului, F.N., C.F. 73040, C.F. 68133, C.F. 76253, 
C.F. 76187, judeţul Cluj, titular: NEAGU MIRCEA-
AURELIAN, NEAGU GEORGETA-ELENA, SENTEA 
MIRCEA, nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmează 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 și vineri între orele 9.00-12.00 în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Un jucător 
de la Slavia Praga, 
pozitiv la COVID-19
Un fotbalist al echipei Slavia 
Praga, la care joacă și românul 
Nicolae Stanciu, a fost testat 
pozitiv la coronavirus, a anun-
ţat, marţi, campioana Cehiei, 
pe site-ul său ofi cial.
Slavia, care se afl a într-un sta-
giu de pregătire în Austria, va 
reveni la Praga, în timp ce jucă-
torul testat pozitiv a fost izolat 
și a intrat în carantină.
Slavia mai avea programate 
două meciuri de pregătire în 
Austria, marţi cu SK Sturm 
Graz și vineri cu Austria 
Viena, iar testarea a fost fă-
cută conform protocolului di-
naintea unei partide.
Campionatul Cehiei va debuta 
pe 22 august, iar Slavia va juca 
primul meci în deplasare, cu 
Ceske Budejovice.

Cristi Ganea 
va juca în Grecia
Internaţionalul român 
Cristian Ganea va semna un 
contract pe doi ani cu Aris 
Salonic, echipă cu care ur-
mează să înceapă pregătirile.
Cristi Ganea, 28 de ani, a fost 
cumpărat cu un milion de euro 
de Athletic Bilbao de la Viitorul 
în 2018, dar fotbalistul nu a re-
ușit să prindă prima echipă și a 
fost împrumutat la Numancia și 
apoi la Viitorul Constanţa.
Ganea și Aris au bătut palma 
pentru un contract pe două 
sezoane, iar documentele ar 
trebui să se semneze în zilele 
următoare, dacă nu apare ce-
va neprevăzut.
Aris Salonic a î ncheiat ultima 
ediț ie de campionat pe locul 5 
ș i va evolua î n turul 2 prelimi-
nar din Europa League.
Din octombrie 2019, formaț ia 
greacă  este condusă  de germa-
nul Michael Oenning (54 de 
ani), care are experienț ă  ș i î n 
Bundesliga, după  perioada 
petrecută  la Hamburg.
Î n această  vară , Aris s-a despă rț it 
de fundaș ul stâ nga Korhut 
Mihály (31 de ani), care a fost ti-
tularul obiș nuit al postului î n ulti-
ma stagiune. Internaț ionalul ma-
ghiar a revenit î n ț ara natală , la 
Debrecen, lă sâ nd descoperită  
această  poziț ie.

Maxim a semnat 
cu Gaziantep

Maxim a petrecut ultimele șase 
luni la Gaziantep, sub formă de 
împrumut, de la Mainz. Jucătorul 
cu 39 de apariţii în tricoul naţio-
nalei României a impresionat în 
prima ligă din Turcia, dar viitorul 
său era neclar.
Ofi cialii lui Gaziantep au dus 
lungi negocieri cu omologii de 
la Mainz pentru a obţine tran-
sferul defi nitiv al lui Maxim. În 
cele din urmă, mijlocașul a fost 
lăsat să plece liber de contract.
Fotbalistul de 30 de ani a fost 
dorit cu insistenţă de Marius 
Șumudică, iar mutarea s-a ofi ci-
alizat în cursul zilei de marți.

Pe scurt

CFR Cluj şi FCSB 

ar fi  trebuit să joace 

Supercupa României 

în deschiderea noului 

sezon, dar acest 

lucru nu se va întâmpla.

Campioana României şi de-

ţinătoarea Cupei României ar 

fi  trebuit să se dueleze înain-

tea startului noului sezon în 

Supercupa României.

Federaţia Română de Fot-

bal (FRF) se pare că este 

decisă să mute partida din-

tre cele două echipe la fi-

nalul anului sau chiar la 

începutul lui 2021.

CFR Cluj şi FCSB sunt im-

plicate în cupele europene 

şi vor fi obligate să joace 

meciurile din turul 1 preli-

minar al Champions League 

şi Europa League. Ardelenii 

intră în luptă pe 18 sau 19 

august, la mai puţin de trei 

săptămâni de la finalizarea 

precedentului sezon.

Conform Gazetei Sportu-

rilor, Supercupa României 

nu va fi anulată, însă va fi 

reprogramată. FRF îşi do-

reşte să programeze meciul 

dintre cele două echipe pe 

20-22 octombrie, dacă cele 

două echipe nu se vor ca-

lifica în cupele europene.

O a doua variantă este 

programarea Supercupei Ro-

mâniei într-o pauză deter-

minată de acţiunea echipei 

naţionale a României. To-

tuşi, varianta este destul de 

dificilă de aplicat deoarece 

ambele formaţii oferă un 

număr important de fotba-

lişti la naţională.

Dacă niciunul dintre ce-

le două scenarii nu va pu-

tea fi pus în practică, atunci 

Supercupa se va juca unde-

va la începutul lui 2020, 

înainte de reluarea fotbalu-

lui după pauza competiţio-

nală din iarnă.

Supercupa României va fi 
decalată din cauza 
pandemiei de coronavirusU-Banca Transilvania Cluj 

nu este interesată să evo-

lueze în FIBA Europe Cup 

în cazul unei eliminări 

premature din Basketball 

Champions League.

CSM CSU Oradea şi CSU Si-

biu au fost acceptate direct în 

grupele competiţiei de baschet 

masculin FIBA Europe Cup, edi-

ţia 2020/21, au anunţat, marţi, 

cele două echipe, în timp ce U-BT 

Cluj a preferat să rămână fi delă 

Basketball Champions League.

Pentru ediţia următoare a 

competiţiei s-au înscris 16 

echipe, astfel cele două repre-

zentante ale ţării noastre au 

intrat direct în faza grupelor.

Kapfenberg Bulls (Austria), 

Borisfen (Belarus), Rilski Spor-

tist (Bulgaria), Kormend, S-

zolnok Olajbanyasz (ambele 

din Ungaria), Ironi Ness Ziona 

(Israel), Pallacanestro Reggia-

na (Italia), Mornar Bar (Mun-

tenegru), Heroes Den Bosch 

(Olanda), Slam Stal Ostrow (Po-

lonia), CSU Sibiu, CSM CSU 

Oradea (ambele din România), 

Parma Perm (Rusia), Beşiktaş 

Istanbul (Turcia), BC Kiev, BC 

Prometei (ambele din Ucraina) 

sunt echipele participante.

Acestora li se vor alătura 

formaţiile eliminate din preli-

minariile Basketball Champi-

ons League şi se va ajunge la 

un număr total de cel mult 27 

echipe ce vor evolua în FIBA 

Europe Cup.

Cele 12 echipe care şi-au dat 

acordul să joace în FIBA Europe 

Cup dacă sunt eliminate în cali-

fi cările BCL sunt: Mons Haina-

ut (Belgia), Ţmoki Minsk (Bela-

rus), Balkan Botevgrad (Bulga-

ria), Keravnos (Cipru), Bakken 

Bears (Danemarca), London Li-

ons (Marea Britanie), Iraklis Sa-

lonic (Grecia), Donar Groningen 

(Olanda), Anwil Wlocklawek 

(Polonia), Sporting Lisabona (Por-

tugalia), Fribourg Olympic (El-

veţia), BC Dnipro (Ucraina).

De remarcat, că U-BT Cluj 

nu s-a înscris pe lista posibi-

lelor echipe care ar putea ju-

ca în FIBA Europe Cup.

Echipele urmează să fi e re-

partizate în şapte grupe, iar 

tragerea la sorţi se va desfăşu-

ra pe 18 august, la München.

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca
nu mai vrea să joace în FIBA Europe Cup

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Conform informațiilor 

Monitorul de Cluj, Cardoso 

este în negocieri avansa-

te cu CFR Cluj și are 

șanse mari să îmbrace 

tricoul „feroviarilor” 

în următoarea stagiune.

Atacantul cu tată român 

și mamă din Brazilia este 

dispus să facă pasul spre 

CFR Cluj, după  evoluţia 

dezamăgitoare a lui Gaz 

Metan Mediaş în play-off. 

Cardoso a anunţat încă de 

la finalul play-off-ului că 

va pleca de la Gaz Metan 

Mediaş dacă nu se vor re-

zolva problemele interne 

din cadrul echipei.

Gazul nu are conducere 

tehnică şi a rămas fără ju-

cători importanţi, precum 

Sergiu Buş, Neluţu Roşu, Ely 

Fernandes sau Ioan Hora, la 

finalul sezonului. De altfel, 

medieşenii au fost nevoiţi 

să joace cu mai mulţi juni-

ori ultimele meciuri din se-

zonul 2019/2020.

Gaz Metan Mediaş şi CFR 
Cluj, în relaţii excelente

CFR Cluj i-a transferat în 

vara trecută pe Mario Ron-

don şi Luis Aurelio de la 

Gaz Metan Mediaş, în 

timp ce Mihai Butean a 

fost împrumutat în iarnă la 

echipa sibiană.

Dumitru Cardoso are 4 

naţionalităţi, braziliană du-

pă mamă, suedeză pentru 

că acolo s-a născut, italia-

nă pentru că acolo este sta-

bilit. De asemenea, fotbalis-

tul este ataşat de România 

şi speră să evolueze sub tri-

color. Acesta nu a jucat pâ-

nă în prezent pentru nici o 

reprezentativă, fapt care îi 

oferă posibilitatea să facă 

acest lucru pentru oricare 

din cele patru ţări.

Cardoso a evoluat pentru 

Napoli în câteva meciuri din 

postura de rezervă, dar nu 

a reuşit să se impună la echi-

pa italiană. A urmat o peri-

oadă mai difi cilă pentru fot-

balist, în care a schimbat mai 

multe echipe, printre care 

Empoli, Veria, echipă din pri-

ma ligă din Grecia sau Not-

tingham Forest. La toate echi-

pele, Cardoso a fost împru-

mutat de către Napoli.

Cardoso a început fotba-

lul la Empoli, unde a evo-

luat până în 2010, când a 

semnat cu Napoli. Fotbalis-

tul a jucat pentru naţionala 

Under-19 în 6 meciuri, iar 

pentru cea Under-20 a evo-

luat în 8 partide.

Dumitru este pregătit să 

îmbrace inclusiv tricoul 

echipei naţionale a Româ-

niei, dacă va fi chemat de 

Mirel Rădoi.

„E ceva care mă face foar-

te mândru, e frumos. Am 

vorbit de dimineaţă cu fa-

milia. Poate să mă cheme 

dacă joc bine, dacă dau gol, 

dacă dau assist, dacă sunt 

un om decisiv. Dacă nu, 

stau acasă. Imnul nu îl ştiu. 

Nu îl ştiu, e greu, trebuie 

să îl învăţ”, a spus Dumi-

tru Cardoso, la finalul lui 

noiembrie, despre posibili-

tatea unei convocări.

Transferul la CFR Cluj 

l-ar putea duce cu siguran-

ţă mult mai aproape de echi-

pa naţională. Cardoso s-ar 

lupta pentru postul de ata-

cant central doar cu Mario 

Rondon, după ce Lacina Tra-

ore şi George Ţucudean au 

ales să se despartă de cam-

pioana României.

Nicolao Dumitru Cardoso 

a jucat 30 de meciuri pentru 

Gaz Metan Mediaş în sezo-

nul recent încheiat şi a izbu-

tit să marcheze de 5 ori şi să 

ofere alte cinci pase decisive 

colegilor săi. Atacantul este 

cotat în acest moment la 

500.000 de euro de site-ul 

transfermarkt.de.

CFR Cluj se întărește cu Dumitru Cardoso 
pentru grupele Champions League
CFR Cluj este la un pas să ajungă la un acord pentru transferul lui Nicolao Dumitru Cardoso, 
atacantul care a evoluat în sezonul precedent din Liga 1 la Gaz Metan Mediaș

Dumitru Cardoso este în negocieri avansate cu CFR Cluj şi are şanse mari să ajungă în Gruia
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