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SĂNĂTATE

Când depășim al doilea 
vârf al epidemiei?
Epidemiologul clujean Molnár Géza este 
optimist în privința evoluției epidemiei de 
COVID-19 în țară.  Pagina 4

POLITICĂ

USR și PLUS și-au 
desemnat candidații
Deputatul Emanuel Ungureanu vrea să 
devină urmașul lui Emil Boc la cârma Pri-
măriei Cluj-Napoca.  Pagina 5
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Miresmele și culorile au cuprins strada Potaissa

• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

ADMINISTRAȚIE

Emil Boc a solicitat finanțare europeană 
pentru metrou și tren metropolitan

POLITICĂ

Ciolacu banalizează Holocaustul 
printr-o declarație despre carantină

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, a fă-
cut încă un pas spre realiza-
rea proiectelor metrou şi tren 
metropolitan.

„Am susţinut, alături de mai 
mulţi primari din oraşe impor-
tante din Uniunea Europeană, 
în cadrul dezbaterii Raportului 
«Challenges for public trans-
port in cities and metropolitan 
regions», fi nanţarea europeană 
consistentă a proiectelor viitoa-
re de mobilitate europeană ba-
zate pe tren metropolitan şi me-
trou”, a declarat Emil Boc.

Conform edilului, decizia 
Comitetului European al Regi-
unilor va fi  comunicată Parla-
mentului European şi Consiliu-
lui European, instituţii care au 
competenţă decizionala fi nală 
în ceea ce priveşte aprobarea 
susţinerii fi nanciare începând 
cu anul viitor.

„Pandemia va trece (spe-
răm cât mai repede) şi trebu-
ie extinse modalităţile alter-
native la transportul cu maşi-
na: este vorba despre mobili-
tatea nepoluantă – verde – ba-
zată pe autobuze electrice, 
tramvai, troleibuze, tren me-
tropolitan, metrou. În acest 
fel se va recâştigă rapid încre-
derea oamenilor în transpor-
tul public şi sănătatea noas-
tră va fi mai bine protejată”, 
a mai spus primarul.

Metroul şi trenul metropoli-
tan sunt două astfel de proiec-
te de mobilitate verde la care 
administraţia locală lucrează. 
Cu sprijin fi nanciar european, 
întrucât răspund priorităţilor 
strategice ale Uniunii Europe-
ne, aceste proiecte vor putea fi  
implementate începând cu 
exerciţiul fi nanciar 2021-2027, 
speră Emil Boc.

În lupta politică din ce în 
ce mai populistă pe tema CO-
VID-19, președintele Partidu-
lui Social Democrat (PSD) a 
acuzat Guvernul Ludovic Or-
ban că vrea să transforme țara 
într-un „lagăr medical”. Sin-
tagma este foarte riscantă, în-
trucât face trimitere la lagăre-
le de concentrare naziste, 
scrie newsweek.ro.

Chiar dacă Marcel Ciolacu 
nu folosește formula „lagăr na-
zist”, termenul „lagăr” este 
asociat aproape automat de ma-
joritatea oamenilor cu structu-
rile închise folosite de regimul 
nazist pentru a deține și, ulte-
rior, ucide în special evrei, dar 
și alte minorități. Derapajele 
care suprapun nazismul cu po-
litica actuală românească sunt 
obișnuite la PSD.

„Nu vom permite transfor-
marea țării în lagăr medical! 

Premierul Orban și Ministrul 
Justiției Predoiu trebuie să vi-
nă urgent în Senatul Români-
ei! Unde românii trebuie 
apărați, nu abuzurile comise 
sub pretextul pandemiei! Vi-
rusul nu are culoare politică, 
dar Prostia, Neputința și Lă-
comia sunt vopsite în galben! 
Pentru a-și acoperi furturile, 
Guvernarea PNL lovește zi de 
zi în români”, declara Ciola-
cu, înainte de votul de la Se-
nat pe Legea Carantinei.

„Legea carantinei, trimisă 
de Guvern Parlamentului, es-
te dovada supremă a batjocu-
rii la adresa drepturilor și 
libertăților românilor. La Ca-
meră, am corectat o parte im-
portantă a acesteia, eliminând 
zeci de nenorociri, dar desco-
perim alte orori juridice și o 
luăm acum de la capăt în Se-
nat”, mai spunea liderul PSD.

La ce licee s-au înscris elevii de 10 ai Clujului?
Peste 3.300 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizați. Pagina 6

Unchiul Sam la Câmpia Turzii!
Baza Aeriană 71 devine „hub” important NATO
Armata Statelor Unite ale Americii dorește să transforme baza militară 
de la Câmpia Turzii, cu o investiție de 130 de milioane de dolari Pagina 3

Organizat pentru pentru al patrulea an la rând, evenimentul „Piața cu flori altfel” 
a strâns sute de curioși săptămâna trecută în centrul Clujului. Pagina 7
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Situația epidemiei 
de coronavirus

32.535 de persoane infectate 
la nivel național

847.586 de teste prelucrate

243 pacienți la Terapie Intensivă

762 cazuri confi rmate la Cluj

21.545 vindecați

1.884 decese
*până la închiderea ediției
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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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Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

12°/20° Variabil

12°/19° Variabil

9/17° Variabil

11°/19° Variabil

10°/16° Variabil

6°/12° Soare

8°/15° Variabil

7°/14° Soare
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Intervenție specială 
pentru echipajul SMURD

Echipajul SMURD din Punctul de Lucru 
Mociu a avut parte de o intervenție deose-
bită. Potrivit Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență (ISU) Cluj, salvatorii fost 
solicitați, sâmbătă după-amiază, în jurul 
orei 16:00, în comuna Cămărașu, pentru a 
transporta o femeie gravidă, afl ată la ter-
men, la spital, în Cluj-Napoca. În timpul 
transportului a debutat însă neașteptat 

nașterea, astfel încât echipajul SMURD a 
asistat femeia pe timpul nașterii. Din ferici-
re, fetița ei s-a născut fără probleme. 
Mama de 20 de ani și fetița ei au fost pre-
date în stare foarte bună echipajului medi-
cal care a fost solicitat în sprijin. Proaspăta 
mămică se afl ă acum în grija medicilor din 
cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie 
„Dominic Stanca” din Cluj-Napoca.

Medic clujean, condamnat 
la închisoare pentru mită
Medicul chirurg Florin Mihai Răcășan a fost 
condamnat de Tribunalul Cluj, la doi ani și 
zece luni de închisoare, cu executare, pen-
tru comiterea a 15 fapte de luare de mită. 
Răcășan a colaborat cu anchetatorii și a pri-
mit cea mai mică pedeapsă pe care o putea 
primi. Dacă nu ar fi  făcut asta, pedeapsa ar 
fi  putut ajunge la peste zece ani de închi-
soare. Sentința poate fi  însă atacată cu re-
curs. Florin Mihai Răcășan lucra atât la 
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, 
cât și la o clinică privată. În vara anului tre-
cut, acesta fusese prins în fl agrant în timp 
ce luase o mită de 700 de euro. După ce a 
contestat încheierea Tribunalului Cluj prin 

care era prelungită măsura controlului judi-
ciar, judecătorii i-au permis să lucreze în 
continuare, însă numai la clinica privată.

Primarul Emil Boc nu 
a făcut testul COVID-19
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil 
Boc, spune că încă nu s-a testat pentru co-
ronavirus, deși viceprimarul Dan Tarcea es-
te în prezent în autoizolare, iar prefectul 
județului Cluj, Mircea Abrudean, este con-
fi rmat cu COVID-19. Edilul își continuă acti-
vitatea de la birou, afi rmând că, în urma 
anchetei epidemiologice realizate de 
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj, nu 
a fost trimis la testare. „Colaborarea cu 
prefectul Mircea Abrudean funcționează 
foarte bine, el e bine, sănătos, nu are 
complicații, astaa e partea plină a paharu-
lui. Suntem în contact în fi ecare zi. Așa că 
și coordonarea Comitetului Județean pen-
tru Situații de Urgență se desfășoară foar-
te bine, colaborarea privind mersul 
orașului, județului funcționează. La fel și 
cu domnul viceprimar, colaborăm prin 
videoconferință, prin videotelefon, merge 
totul ca la carte”, a declarat edilul.

Pe scurt

Alina Bica, fostă șefă 

a Direcției de Investigare 

a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată 

și Terorism (DIICOT), urmă-

rită internațional cu mandat 

european pentru favorizarea 

infactorilor și Ioan Bene, 

condamnat în România 

și urmărit internațional 

pentru evaziune fi scală, 

au fost prinși de polițiștii 

din Italia, ei urmând 

să fi e aduși în țară.

În urma cooperării poliţie-

neşti internaţionale, precum 

şi a „bunei relaţii instituţio-

nale” între ministrul Afaceri-

lor Interne din România şi mi-

nistrul de Interne italian, oa-

menii legii din Italia au iden-

tifi cat şi reţinut cei doi urmă-

riţi internaţional – Bica Alina 

Mihaela, pentru favorizarea 

făptuitorului și Bene Ioan, 

pentru fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, dare de 

mită, evaziune fi scală.

„Alina Bica Mihaela, urmă-

rită internațional, cu mandat 

european, pentru infracțiunea 

de favorizarea infactorilor, fi -

ind condamnată la 4 ani, și 

Bene Ioan, urmărit 

internațional cu mandat de 

arestare, fi ind condamnat 6 

ani și 2 luni pentru fals în în-

scrisuri și uz de fals, sunt în 

custodia colegilor din Italia. 

Vor fi  prezentați unei instanțe 

care va dispune demersurile 

de a-i aduce în țară. Au fost 

descoperiți în aceeași zonă”, 

a anunțat, vineri seara, 

inspectorul-șef al Poliției Ro-

mâne, Liviu Vasilescu.

Fosta șefă DIICOT, Alina Bi-

ca, a fost dată în urmărire de 

Poliția Română la sfârșitul lu-

nii noiembrie a anului trecut, 

după ce instanța supremă i-a 

respins apelul, iar aceasta a ră-

mas cu pedeapsa de 4 ani de 

închisoare cu executare. Alina 

Bica, judecată în mai multe do-

sare, a plecat din țară în 2018, 

înainte ca procesele sale să se 

încheie. Ea a mers mai întâi în 

Costa Rica, unde, la un mo-

ment dat a fost fotografi ată în 

compania Elenei Udrea. Alina 

Bica a fost chiar reținută la un 

moment dat în Costa Rica, dar 

ulterior a fost eliberată.

Dosarul a fost rejudecat 
după decizia CCR

Pe 19 martie 2019, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie 

(ÎCCJ) a decis admiterea con-

testaţiei în anulare formulată 

de Alina Bica împotriva deci-

ziei penale din iunie 2018, 

pronunţată de Completul de 

5 judecători al ÎCCJ, prin ca-

re fostul procuror-şef DIICOT 

a fost condamnat defi nitiv la 

patru ani de închisoare pen-

tru favorizarea făptuitorului.

Contestaţia în anulare, o 

cale extraordinară de atac, a 

fost făcută în baza deciziei 

Curţii Constituţionale a Ro-

mâniei (CCR) privind con-

stituirea completurilor de 5 

judecători de la Înalta Cur-

te de Casaţie şi Justiţie. Ma-

gistraţii Înaltei Curţi de Ca-

saţie şi Justiţie (ÎCCJ) au de-

cis defi nitiv, în iunie 2018, 

menţinerea pedepsei de 4 ani 

de închisoare cu executare 

în dosarul în care Alina Bi-

ca era acuzată de favoriza-

rea făptuitorului, dar aceas-

ta a contestat decizia printr-

o cale extraordinară de atac, 

respectiv contestaţia în anu-

lare, fosta şefă DIICOT fi ind 

pusă în libertate până la so-

luţionarea contestaţiei.

Ioan Bene, condamnat 
la 3 ani și 8 luni

În ceea ce îl privește pe 

controversatul om de afaceri 

Ioan Bene, acesta a fost dat 

în urmărire la data de 31 ia-

nuarie 2018, după ce s-a sus-

tras încarcerării. Curtea de 

Apel Cluj l-a condamnat pe 

acesta la 3 ani şi 8 luni închi-

soare în dosarul fostului pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj, Horea Uioreanu, şi 

trebuia să fi e încarcerat la Pe-

nitenciarul Gherla.

Ioan Bene a condus mai 

multe firme care au derulat 

proiecte cu Consiliul Jude-

ţean Cluj, printre care cel 

de construire a noii piste de 

3.500 de metri a Aeroportu-

lui Internaţional „Avram I-

ancu” Cluj. Acesta are în de-

rulare şi proiecte imobilia-

re, dar este şi cumpărătorul 

fostului hotel „Continental” 

din centrul municipiului 

Cluj-Napoca, pe care dorea 

să îl reabiliteze.

Bene, capturat în Italia!
Controversatul om de afaceri Ioan Bene a fost prins de polițiștii 
din Italia. La pachet cu Alina Bica, fosta șefă DIICOT!

Omul de afaceri Ioan Bene (foto încercuit) a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni la închisoare pentru dare 
de mită în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu (în prim plan)

În toamna anului trecut, Ioan Bene, unul dintre 
afaceriștii contoversaţi din Cluj, a fost inclus de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române pe lis-
ta infractorilor urmăriţi naţional după ce a pri-
mit o condamnare de 5 ani într-un dosar de 

evaziune fi scală. Ioan Bene a primit a doua 
sentință în data de 30 octombrie 2019, atunci 
când Tribunaul București l-a trimis în spatele 
gratiilor pentru următorii 5 ani de zile pentru 
săvârșirea infracţiunii de evaziune fi scală.

Ioan Bene, dat în urmărire generală, condamnat în alt dosar
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Serviciul Public 

Județean Salvamont-

Salvaspeo Cluj a realizat 

două noi trasee turistice 

în zona Cheilor 

Turenilor: Circuitul 

versanților (punct albas-

tru) și traseul de legătu-

ră cu Cheile Turzii (tri-

unghi albastru).

Circuitul Cheilor Tureni-

lor oferă de pe cei doi 

versanți o perspectivă spec-

taculoasă asupra defileului 

străbătut de Pârâul Racilor. 

În lungime de 4,5 km și cu 

o diferență de nivel de 260 

de metri, traseul este unul 

ușor și poate fi parcurs tot 

timpul anului. Punctul de 

plecare este în parcarea din 

fața Centrului de Informare 

Turistică din Tureni.

Poteca urmărește apoi 

creasta versantului drept al 

cheilor, iar după ce sunt 

depășite toate formațiunile 

stâncoase, virează la stânga 

și coboară prin Pădurea Co-

pandului până în avalul defi -

leului. Punctul albastru con-

tinuă pe versantul stâng cu o 

urcare până pe culme (zona 

Țancurilor) iar apoi revine, ur-

mând culmea, până în punc-

tul de plecare.

Legătură între defi leele 
Cheile Turenilor 
și Cheile Turzii

Cel de-al doilea traseu face 

legătura între cele mai cunos-

cute defi lee ale județului Cluj: 

Cheile Turenilor și Cheile Tur-

zii. Ruta, marcată cu triunghi 

albastru, are o lungime de 9,4 

km și o diferență de nivel de 

300 de metri, traseul este prac-

ticabil tot anul și se parcurge 

în 3-5 ore, în funcție de condiția 

fi zică a turiștilor.

Traseul are același punct 

de plecare – parcarea din fața 

Centrului de Informare Turis-

tică din Tureni, străbate de-

fi leul Cheilor Turenilor, apoi 

Pădurea Copandului, urcă 

spre Autostrada Transilvania 

pe care o subtraversează, tre-

ce pe la Izvorul Romanilor și 

merge spre Cheile Turzii, stră-

bătând, spre fi nal, Pădurea 

Vapa. Punctul fi nal este în 

zona refugiului Salvamont 

Cheile Turzii.

Este un traseu considerat 

de difi cultate medie, întrucât 

una dintre variante este cu 

parcurgerea defi leului Cheilor 

Turenilor pe echipările gen via 

ferrata realizate de către Ser-

viciul Public Județean Salva-

mont-Salvaspeo Cluj pentru a 

evita traversarea apei. Aceas-

tă variantă necesită echipa-

ment (ham, cască, lonje). Da-

că Pârâul Racilor nu este ma-

re, defi leul se poate parcurge 

și pe veche cărare turistică, 

necesitând însă traversarea de 

câteva ori a apei.

Două trasee turistice noi în zona Cheile Turenilor Două oferte pentru 
proiectarea și execuția 
a două sectoare pe A3
Compania Naţională 

de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) a primit două 

oferte pentru proiectarea şi 

execuţia sectorelor de auto-

stradă Nădăşelu – Mihăieşti 

şi Mihăieşti – Zimbor.

Joi, 9 iulie 2020, a avut loc 

depunerea ofertelor pentru 

procedura de atribuire a con-

tractului „Proiectare şi execu-

ţie Autostrada Braşov – Târ-

gu Mureş – Cluj-Napoca – 

Oradea, Subsecţiunea 3A2: 

Nădăşelu – Mihăiești (km 

8+700 – km 25+500), Sub-

secţiunea 3B1: Mihăieşti – 

Zimbor (km 0+000 – km 

13+260).

„În cadrul acestei proce-

duri, ofertele au fost depuse 

de către următorii ofertanţi: 

Asocierea China Communica-

tions Construction Company 

Limited – SC Dimex 2000 Com-

pany SRL şi Asocierea SC S-

pedition UMB SRL – SC Teh-

nostrade SRL – SC Electro-

montaj SA”, se menţionează 

în comunicatul CNAIR.

Contract de 1,4 
miliarde de lei

Valoarea estimată a con-

tractului este de 1.452.517.863 

lei (fără TVA). Contractul a-

re o perioadă de proiectare 

de 12 luni şi o perioadă de 

execuţie a lucrărilor de 24 

luni. De asemenea, garanţia 

lucrărilor este între 5 şi 10 

ani, în funcţie de perioada 

ofertată în cadrul factorului 

de evaluare.

„Obiectul contractului îl re-

prezintă proiectarea şi execu-

ţia lucrărilor pentru construc-

ţia Autostrăzii Braşov – Târ-

gu Mureş – Cluj – Oradea, 

Subsecţiunea 3A2: Nădăşelu 

– Mihăieşti (km 8+700 – km 

25+500) în lungime de 16,80 

km şi Subsecţiunea 3B1: 

Mihăiești – Zimbor (km 0+000 

– km 13+260 în lungime de 

13,26 km”, se menţionează 

în comunicatul CNAIR.

Pentagonul vrea să inves-

tească în 2021 suma tota-

lă de 130,5 milioane 

de dolari pentru moder-

nizarea Bazei 71 Aeriană 

„General Emanoil 

Ionescu” de la Câmpia 

Turzii pentru a o trans-

forma într-un hub 

al forțelor aliate NATO 

la Marea Neagră.

În urma acestor investiții 

majore în infrastructură, fos-

ta bază aeriană sovietică de 

la Câmpia Turzii ar urma să 

devină un punct cheie pen-

tru operațiunile forțelor ae-

riene ale armatei Statelor U-

nite ale Americii (SUA) în 

sud-estul Europei, mai cu 

seamă în misiunile aeriene 

care au ca scop descuraja-

rea agresiunilor Rusiei, scrie 

publicația militară Stars and 

Stripes, citată de G4Media.

Se pregătește cel mai 
mare proiect de 
construcții militare

Documentul oficial trans-

mis Congresului american 

care este dezbătut în comi-

siile de specialitate, arată că 

investiția de 130,5 milioane 

de dolari de la Câmpia Tur-

zii ar fi cel mai mare pro-

iect de construcții militare 

din străinătate din progra-

mul European Deterrence 

Initiative, inițiat de Penta-

gon în iunie 2014, la scurt 

timp după ce Rusia a ane-

xat ilegal Crimeea.

Forțele Aeriene ale SUA 

(US Air Force) au cerut o 

modernizare majoră a bazei 

folosite deja de piloții ame-

ricani. Proiectul Pentagonu-

lui prevede construirea de 

piste de aterizare pentru avi-

oane cargo, un depozit de 

combustibil, un hangar pen-

tru avioane, precum și alte 

facilități necesare unui nu-

măr crescut de avioane.

Drone MQ-9 Reaper 
au ajuns la Câmpia Turzii

Forțele militare america-

ne din SUA și-au crescut gra-

dual misiunile din România 

după anexarea Crimeei, dar 

până acum cele mai multe 

operațiuni erau realizate la 

Baza Aeriană „Mihail Kogăl-

niceanu”, în Constanța. Anul 

trecut însă, Pentagonul a tri-

mis la din Polonia Câmpia 

Turzii drone MQ-9 Reaper 

pentru a fi mai aproape de 

Marea Neagră, un punct fier-

binte pe harta regiunii.

Dronele americane MQ-9 

Reaper, modelul care a lan-

sat rachetele care l-au ucis 

pe generalul iranian Qassem 

Soleimani, au fost aduse la 

Câmpia Turzii oficial pentru 

un exercițiu militar româno-

american, intitulat „Dacian 

Reaper 20”. În cadrul 

exercițiului, dronele ameri-

cane au simulat misiuni de 

„sprijin aerian la sol”, îm-

preună cu militarii români. 

Însă, ele pot fi folosite și 

pentru supraveghere aeria-

nă în zona Mării Negre, un-

de Rusia și-a intensificat 

prezența militară.

„Acest exercițiu este par-

te din strategia NATO de des-

curajare a Rusiei la Marea 

Neagră”, a declarat, pentru 

Digi24.ro, analistul militar 

Claudiu Degeratu. „Această 

strategie de descurajare are 

trei componente: comunica-

rea voinței politice, tehnica 

militară pe care o ai la 

dispoziție și exercițiile mi-

litare de acest fel”, a mai 

spus Claudiu Degeratu.

SUA „colaborează 
îndeaproape cu România”

„Statele Unite ale Ame-

ricii colaborează îndeaproa-

pe cu România pentru a 

consolida capacitățile de a-

părare colectivă și de secu-

ritate regională”, se arăta 

într-un comunicat al Forțelor 

Aeriene Române. „Prin se-

curitate regională se înțelege 

și zona Mării Negre”, au 

confirmat surse MApN. Sen-

zorii de pe aceste aerona-

ve fără pilot permit identi-

ficarea țintelor terestre, dar 

și navale.

De asemenea, unul din 

scopurile exercițiului, care 

s-a desfășurat în perioada ia-

nuarie-martie 2020, îl con-

stituie testarea dronelor în 

condiții „de climă rece”, po-

trivit unui comunicat al 

Forțelor Aeriene SUA din Eu-

ropa. Forțele Aeriene ale Sta-

telor Unite operează 195 de 

aeronave MQ-9 din septem-

brie 2016 și intenționează să 

le mențină în funcțiune pâ-

nă în 2030.

Baza de la Câmpia Turzii devine „hub” NATO
Armata SUA vrea să transforme Baza 71 Aeriană cu o investiție de 130 de milioane de dolari

Armata SUA vrea să transforme baza militară de la Câmpia Turzii în „hub” NATO, cu 130 de milioane de dolari

Americanii au investit deja 
peste 35 de milioane de do-
lari în modernizarea Bazei 
71 Aeriană „General 
Emanoil Ionescu” de la 
Câmpia Turzii. În ianuarie 
2019, nouă proiecte erau în 
derulare, iar alte trei fusese-
ră deja fi nalizate. La acea 
vreme, deputatul PSD Cluj 
Horia Nasra a solicitat 
Ministrului Apărării 
Naţionale, informații cu pri-
vire la această investiție.

„Au fost fi nalizate un număr 
de trei proiecte de investiţii 
imobiliare având o valoare 
estimată de 6.536.000 USD 
(reparaţii pistă de decolare-
aterizare, drum perimetral, 
hangar militar, iar un proiect 
de investiţie imobiliară a fost 
anulat (platformă avioane 
grele), în valoare estimată 
de 950.000 USD”, se arăta 
în răspunsul MApN.

35 de milioane 
de dolari, investiție 
în Baza Aeriană
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Renumitul epidemiolog 

clujean dr. Molnár Géza 

afi rmă că numărul mare 

de cazuri din ultima 

vreme nu este răspândit 

egal în toată țara.

În acest moment, Româ-

nia trece printr-o „revenire” 

a primului val de îmbolnă-

viri, care va trece în maxim 

două săptămâni, spune 

Molnár Géza. El consideră 

că izolarea este un act me-

dical, în timp ce carantina 

este un act administrativ, iar 

persoanele infectate trebuie 

izolate pentru a nu răspân-

di coronavirusul.

„În momentul de față nu 

discutăm de o stare epide-

mică generală pe întreg te-

ritoriu al țării sau respectiv 

la întreaga populație a Ro-

mâniei. Un lucru care ener-

vează pe mulți, cifrele nu 

spun totul, în cazul în care 

nu cunoaștem conținutul ci-

frelor. Există o creștere sem-

nificativă în anumite zone”, 

a declarat epidemiologul clu-

jean, la Digi24.

Molnár Géza este optimist 
și îndeamnă la calm

„Suntem la o redeșteptare 

a valului sau respectiv o reve-

nire a valului, care, în momen-

tul de față, circulă prin foca-

re, pentru că jumătatea din ca-

zuistica înregistrată în ultime-

le două săptămâni arată o 

creștere de 34%, după datele 

OMS. În cele 14 zile anterioa-

re zilei de data de 9 iulie, am 

înregistrat o creștere de 38% 

și indicele de reproducere es-

te 1,1%, care nu este favora-

bil”, a comentat Molnár.

„Fără nicio discuție, ar fi  

ideal să fi m sub 1, dar nu 

este nici atât de prăpăstios, 

încât să ne facem alte gân-

duri decât aceea de a respec-

ta fi ecare individual mijloa-

cele posibile de protecție, 

pentru că aici nu există ni-

ciun tratament specifi c. Sunt 

optimist. Anticiparea mea 

este că și acest al doilea vârf 

va fi  depășit în maxim două 

săptămâni și va începe fără 

nicio discuție o scădere”, a 

mai spus el.

Izolarea, absolut 
necesară, consideră 
epidemiologul clujean

Molnár Géza spune că su-

tele de oameni infectați cu 

noul coronavirus care s-au 

externat ca urmare a lipsei 

măsurii legale de carantină 

ar mai putea genera încă 

peste 800 de cazuri în săp-

tămâna aceasta.

„Faptul că peste 400 de 

persoane au ieșit cu testul 

pozitiv confirmat pentru CO-

VID este îngrijorătoare, pen-

tru că la acest indice de 

transmisibilitate dacă nu lu-

ăm în considerare altceva 

decât 1,1%, în timpul 

existenței lui în familie și la 

locul de muncă, pot trans-

mite la cel puțin o persoa-

nă”, a spus Molnár.

Cu toate acestea, epidemi-

ologul spune că instituirea 

stării de urgență nu va scă-

dea numărul de cazuri. „Po-

sibilitatea reintroducerii stă-

rii de urgență nu va rezolva 

mare lucru, în sensul evoluției 

cazuisticii și înregistrării ca-

zuisticii.”, a afirmat dr. 

Molnár Géza.

Al doilea vârf al pandemiei de COVID-19, 
depășit în următoarele două săptămâni?
Epidemiologul Molnár Géza este de părere că România trece acum printr-o „revenire” 
a primului val de îmbolnăviri, care va trece în maximum două săptămâni

Renumitul epidemiolog clujean dr. Molnár Géza afi rmă că al doilea vârf al epidemiei va fi  depășit în două săptămâni

Până duminică, 12 iulie, pe teritoriul României, au fost confi r-
mate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavi-
rus (COVID-19). În ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 
456 noi cazuri de îmbolnăvire, potrivit bilanțului furnizat de 
Grupul de Comunicare Strategică.Dintre persoanele confi rmate 
pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de 
pacienți vindecați și 1.842 de pacienți asimptomatici, externați 
la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 532 de 
pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere, potrivit infor-
mării Grupului de Comunicare Strategică (GCS).

Din nefericire, până ieri, 1.884 persoane diagnosticate cu 
infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 11.07.2020 
(10:00) – 12.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 13 decese 
(10 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coro-
navirus, internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Călărași, Ialomița, Prahova, Suceava, Vaslui și Vrancea. Toate 
decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

456 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19



luni, 13 iulie 2020 | monitorulcj.ro POLITICĂ 5

Deputatul Adrian 

Dohotaru a reacționat 

la posibilul zvon al rein-

troducerii a unor măsuri 

restrictive pentru parcuri 

și locuri de joacă.

„În loc de posibile restricții 

in parcuri din cauza epidemiei, 

aș mai deschide și toate curțile 

de școli din țară ca să avem mai 

mult spațiu de joacă și astfel să 

nu existe probleme de înghesu-

ială la locurile de joacă. Suntem 

patru tați și un bunic în curtea 

școlii, cu nouă copii și avem 

spațiu berechet”, a declarat de-

putatul independent de Cluj 

Adrian Dohotaru.

El amintește că mulți di-

rectori decid să nu ofere ac-

ces liber în curțile școlilor, ne-

respectând astfel o Hotărâre 

luată de Consiliu Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Curțile 

au nevoie de investiții mari, 

pentru a le face cât mai prie-

tenoase pentru copii și oame-

nii din cartier, spune Dohota-

ru, care afi rmă că, după pan-

demie, ar investi în sport de 

masă cu copii antrenați gra-

tuit pe cât mai multe ramuri 

sportive în astfel de curți.

Curțile trebuie să rămână 

deschise între orele 10-20

Reamintim, că în 2017 Pri-

măria municipiului Cluj-Napo-

ca şi Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean (IȘJ) Cluj au cerut tuturor 

unităţilor de învăţământ să des-

chidă terenurile de sport din 

curţile şcolilor pentru elevi pe 

perioada vacanţei de vară, zil-

nic, între orele 10-20. Pe atunci, 

primarul Emil Boc declara că 

directorii care nu vor respecta 

regulile vor fi  aspru sancționați.

„Acel spațiu este al 

comunității noastre, nu este pri-

vat, este modernizat din bani 

publici. Curtea școlii nu a fost 

modernizată din banii directo-

rului, ci din banii clujenilor. A-

ceste spații publice trebuie uti-

lizate de către elevi, să facă 

mișcare, mai ales că avem cea 

mai mare rată a obezității din 

Uniunea Europeană la 

adolescenți!”, a reiterat Emil 

Boc, în vara anului trecut.

PRO România și-a desem-

nat candidatul la funcția 

de primar al municipiului 

Cluj-Napoca.

Dan Codrean (foto), candi-

datul PRO România la Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

este avocat și, timp de un an, 

a ocupat funcția de subprefect 

al județului Cluj, având peste 

15 ani de experiență politică.

„Cluj-Napoca este locul în 

care m-am născut și care m-

a format ca adult; este locul 

în care îmi cresc copilul și lo-

cul în care mi-aș dori să îmi 

văd crescând și nepoții. Simt 

că generația noastră poartă o 

responsabilitate enormă pen-

tru acest oraș: noi suntem cei 

care decidem unde va fi  Clu-

jul peste 20 de ani: în topul 

orașelor europene din punct 

de vedere al calității vieții (cu 

tot ceea ce presupune – tra-

fi c decongestionat, creșterea 

puterii de cumpărare, viață 

culturală efervescentă, servi-

cii sociale adecvate) sau ne 

limităm la a fi  unul dintre ce-

le mai moderne orașe din Ro-

mânia, dar fără să depășim 

acest statut și să intrăm în 

următoarea ligă”, a declarat 

Dan Codrean.

Programul lui Codrean 
urmărește patru direcții

Potrivit PRO România Cluj, 

programul propus de Dan Co-

drean pentru municipiul Cluj-

Napoca este canalizat pe pa-

tru direcții: administrație, in-

frastructură și urbanism, eco-

nomie, societate, fi ecare din-

tre acestea fi ind dezvoltate din 

perspectiva internaționalizării. 

Proiectele pe care candidatul 

PRO România la funcția de 

primar al municipiului Cluj-

Napoca le propune urmăresc, 

printre altele, profesionaliza-

rea personalului administra-

tiv, digitalizarea serviciilor pu-

blice, crearea unor inele de 

circulație pentru descongesti-

onarea trafi cului și punerea 

în valoare a arhitecturii isto-

rice din centru.

„Sunt absolut convins că 

orice demers pentru a așeza 

Clujul pe harta orașelor im-

portante din Europa (nu doar 

din punct de vedere al fes-

tivalurilor, așa cum este 

acum) trebuie abordat prin 

prisma principiilor inovației, 

care asigură eficacitatea și 

eficiența utilizării resurse-

lor publice. Sunt un om al 

dialogului, iar profesia m-a 

învățat să privesc întotdeau-

na lucrurile din mai multe 

perspective pentru a putea 

avea o imagine amplă asu-

pra realității și a putea găsi 

cele mai bune soluții˝, a mai 

arătat Dan Codrean.

Dan Codrean (38 de ani) 

este absolvent al Facultății de 

Drept din cadrul Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Na-

poca, membru în Baroul Cluj 

din 2006, specialist în lobby 

și advocacy, mediator și arbi-

tru la Curtea de Arbitraj de 

pe lângă Camera de Comerț 

și Industrie Cluj.

Adrian Dohotaru 
vrea să deschidă 
toate curțile de școli

Dan Codrean, candidatul PRO România 
la Primăria Cluj-Napoca

Sâmbătă, terasa Hotelului 

Belvedere din Cluj-Napoca 

a găzduit, în condiții adap-

tate situației epidemiologice 

actuale, evenimentul de lan-

sare a candidaților Alianței 

USR-PLUS din județul Cluj.

Activitatea a fost deschisă 

de cei doi semnatari ai proto-

colului de colaborare în ale-

gerile locale, Sergiu Hossu, 

președinte Partidului Liberta-

te, Unitate și Solidaritate 

(PLUS) Cluj, candidat la Con-

siliul Local Cluj-Napoca și Că-

tălin Sălăgean, președintele 

Uniunii Salvați România (USR) 

Cluj, candidat la președinția 

Consiliului Județean. A urmat 

prezentarea candidatului 

alianței la Primăria munici-

piului Cluj-Napoca, deputatul 

Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu: 
„Sunt omul faptelor!”

„Sunt un om simplu, un om 

care nu se pricepe la vorbe, dar 

este omul faptelor. Ani de zile 

s-a vorbit despre o clasă poli-

tică care s-a priceput foarte bi-

ne să mintă şi să fure. Clujul 

nu face excepţie. Oare câţi clu-

jeni nu ştiau că lui Apostu i se 

spune fi fty-fi fty. Pentru cei ca-

re nu ştiu limba engleză, fi fty-

fi fty înseamnă şpagă jumătate 

eu, jumătate ăla care are o au-

torizaţie de construire la un 

bloc între case”, a declarat par-

lamentarul clujean.

„Clujenii ştiu asta. Şi, to-

tuşi, în mentalul colectiv a in-

trat ceva foarte puternic: să fu-

re, dar să ne facă şi nouă. Noi 

toţi cei de aici, deşi suntem 

distanţaţi fi zic, suntem şi la o 

distanţă foarte mare de ideea 

de politician care vine cu gaş-

ca lui, să-i înlocuiască pe cei 

care fură din ban public, care 

este banul tuturor”, a mai spus, 

în cadrul conferinței de presă, 

Emanuel Ungureanu.

Apoi, rând pe rând, au fost 

prezentați celor prezenți la eve-

niment candidații alianței la 

funcțiile de primar din munici-

piile și orașele județului, dar și 

din comunele aparținând zonei 

metropolitane Cluj-Napoca.

USR vrea administrații 
transparente și efi ciente

Au luat cuvântul Daniela 

Dolha candidatul alianței la 

Primăria Câmpia Turzii, Ale-

xandrina Haranguș, candida-

tul alianței la Primăria Dej, 

Carol Szasz, candidatul alianței 

la Primăria Gherla, Andrei Su-

ciu, candidatul alianței la pri-

măria Turda, Daniela Pantea, 

candidatul alianței la Primă-

ria Gilău, Flaviu Udrea, can-

didatul alianței la Primăria co-

munei Florești, Gabriel Barz, 

candidatul alianței la Primă-

ria Baciu, Nicolae Borca, can-

didat la Primăria Jucu.

„Candidații au misiunea 

de a duce viziunea USR-PLUS 

de modernizare a României 

în administrația din orașul în 

care candidează. În fi ecare 

dintre ele, și în tot județul 

Cluj vom lupta pentru 

administrații mai transparen-

te, efi ciente, care să slujeas-

că cetățenii”, transmite con-

ducerea USR Cluj.

USR și PLUS și-au desemnat candidații locali
Filialele clujene ale USR şi PLUS au anunţat semnarea protocolului de colaborare 
pentru alegerile locale din acest an şi au prezentat candidaţii comuni

Semnarea protocoalelor de colaborare la alegerile locale USR și PLUS a avut loc la Hotelul Belvedere

Europarlamentarul 

Dacian Cioloș, liderul 

PLUS, a povestit, într-o 

postare pe Facebook, că 

a fost nevoit să coboare 

la București dintr-un 

avion care urma să 

îl ducă la Cluj-Napoca, 

deoarece TAROM 

a vândut mai multe bilete 

decât cele disponibile.

„Aflu de la prieteni că u-

nele televiziuni spun că aș 

fi «forțat» urcarea într-un 

avion de la București la 

Cluj-Napoca și că acum aș 

fi bine-mersi în Cluj, dato-

rită unor intervenții făcute 

«de sus». Sunt nevoit să fac 

câteva precizări, doar ca să 

nu ia amploare ceea ce se 

conturează a fi manipula-

re”, arată fostul premier, 

într-o postare pe pagina sa 

de Facebook.

Cioloș susține că a rămas de 

fapt la București, din cauză că 

TAROM a vândut pentru cursa 

de Cluj mai multe locuri decât 

capacitatea avionului.

„Am afl at așadar că bile-

tul meu este valid, numai că, 

de fapt, sunt pe o listă de 

așteptare pentru a urca în 

avion, o listă pe care erau 

deja alte două persoane. La 

un moment dat am primit 

un bilet de îmbarcare si am 

urcat în avion. Cum decola-

rea a tot întârziat, am între-

bat personalul avionului des-

pre ce e vorba și am înțeles 

că, dintre celelalte două per-

soane care mai erau pe lista 

de așteptare, ar fi  trebuit să 

aleagă doar una pentru ulti-

mul loc liber. Am decis să 

renunț eu la călătorie și am 

rămas la București”, a rela-

tat liderul PLUS.

Dacian Cioloș mai arată 

că „scenele de derută și ner-

vozitate de la bord au fost 

filmate de o pasageră”. „Nu 

am înțeles cu ce scop, cât 

timp nu am utilizat nici 

funcția, nici numele pentru 

a obține vreun beneficiu su-

plimentar – dincolo de ace-

la de a zbura pe baza bile-

tului pe care îl cumpăra-

sem”, a scris el.

Fostul premier mai afir-

mă că a povestit întâmpla-

rea pentru că vrea doar ca 

„nimeni să nu pice în cap-

cana unor manipulări sim-

pliste ale unor televiziuni 

care se folosesc de numele 

meu și creează un subiect 

„de scandal” doar pentru a-

și crește audiența”.

Cioloș nu a prins 
avionul spre Cluj

¤ Emanuel Ungureanu – 
Cluj-Napoca
¤ Andrei Suciu – Turda
¤ Carol Szasz – Gherla
¤ Alexandrina Hărănguș – Dej
¤ Daniela Dolha – Câmpia Turzii
¤ Flaviu Udrea – Florești
¤ Gabriel Barz – Baciu
¤ Maria Rodilă – Apahida
¤ Iosif Dorian – Ciurila
¤ Ioan Marcu – Beliș
¤ Nicolae Borca  – Jucu
¤ Daniela Pantea – Gilău
¤ Ioan Crișan – Poieni
¤ Bogdan Brudașcă – Ciucea
¤ Daniel Sorin Bob – Mica
¤ Călin Rășinar – Mărgău
¤ Popa Ciprian – Băișoara
¤ Ciubăncan Marin – Cuzdrioara
¤ Marius Maier – Cojocna
¤ Beniamin Lazăr  – Aghireșu
¤ Septimiu Mărginean – 
Tritenii de Jos
¤ Victor – Cristian Jirebe – 
Călărași
¤ Dumitru Ciota – Săcuieu
¤ Marian Roșu – Mărișel
¤ Mariana Șerban – Sânpaul

Lista candidaților 
alianței USR-PLUS
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3.369 absolvenţi ai clasei a 

VIII-a din județul Cluj au 

fost repartizaţi computerizat 

în învăţământul liceal de 

stat (anul școlar 2020-2021).

Inspectoratul Școlar 

Județean (IȘJ) Cluj și Ministe-

rul Educaţiei și Cercetării au 

făcut publice rezultatele repar-

tizării computerizate în învă-

ţământul liceal de stat pentru 

absolvenţilor clasei a VIII-a. 

Rezultatele repartizării com-

puterizate sunt disponibile pe 

site-ul admitere.edu.ro.

La nivelul județului Cluj au 

fost repartizați 3.369 elevi în 

învățământul liceal de stat, din-

tre care 2.211 candidați la fi lie-

ra teoretică și 1.158 candidați la 

fi liera tehnologică. În total, în 

județul Cluj, au fost completa-

te 50.838 opțiuni, rezultând o 

medie de 13,20 de opţiuni/elev.

314 elevi din județ nu au fost 

repartizaţi în această etapă, din-

tre care 148 din municipiul Cluj-

Napoca, motivul fi ind necom-

pletarea unui număr sufi cient 

de opţiuni care să le permită în-

cadrarea într-o unitate de învă-

ţământ liceal. Aceştia vor intra 

în următoarea etapă de admite-

re (24 iulie – 3 august 2020), 

etapă în care au rămas 42 de lo-

curi disponibile, la nivelul 

județului, dintre care 16 locuri 

în municipiul Cluj-Napoca.

Primele 20 de specializări, 
la nivelul județului Cluj

• Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Cluj-Napoca (ma-

tematică-informatică: 9,77)

• Liceul Teoretic „Avram I-

ancu” Cluj-Napoca (matema-

tică-informatică: 9,77)

• Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” Cluj-Napoca (ma-

tematică-informatică: 9,73)

• Liceul de Informatică 

„Tiberiu Popoviciu” Cluj-Na-

poca (matematică-informa-

tică: 9,56)

• Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” Cluj-Napoca (științe 

ale naturii: 9,54)

• Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Cluj-Napoca (științe 

ale naturii: 9,51)

• Colegiul Național „Ghe-

orghe Șincai” Cluj-Napoca 

(matematică-informatică: 9,51)

• Colegiul Național „Mihai 

Viteazul” Turda (matematică-

informatică: 9,45)

• Liceul Teoretic „Avram I-

ancu” Cluj-Napoca (științe ale 

naturii: 9,44)

• Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” Cluj-Napoca (științe 

ale naturii: 9,43)

• Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” Cluj-Napoca (mate-

matică-informatică: 9,42)

• Colegiul Național „Geor-

ge Barițiu” Cluj-Napoca (ma-

tematică-informatică: 9,37)

• Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca (matema-

tică-informatică: 9,33)

• Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca (științe ale 

naturii: 9,33)

• Colegiul Naţional „Gheor-

ghe Şincai” (ştiinţe sociale: 9,2)

• Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” Cluj-Napoca (ma-

tematică-informatică: 9,2)

– Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” Cluj-Napoca (științe 

sociale: 9,12)

• Colegiul Național „Geor-

ge Barițiu” Cluj-Napoca (științe 

sociale: 9,11)

• Colegiul Național „Ghe-

orghe Șincai” Cluj-Napoca (fi -

lologie: 9,06)

• Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” Cluj-Napoca (fi lo-

logie: 9,06)

La ce licee au mers elevii 
de 10 ai Clujului?

În liceele clujene, 16 

candidați au fost admiși cu 

media generală 10. Iată lista 

liceelor clujene în care au fost 

admiși candidații cu media 10:

• Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Cluj-Napoca: 4 

candidați admiși;

• Colegiul Național „Ghe-

orghe Șincai” Cluj-Napoca: 1 

candidat admis;

• Colegiul Național „Mihai 

Viteazul” Turda: 2 candidați 

admiși;

• Liceul de Informatică „Ti-

beriu Popoviciu” Cluj-Napo-

ca: 1 candidat admis;

• Liceul Teoretic „Avram 

Iancu” Cluj-Napoca: 6 

candidați admiși;

• Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” Cluj-Napoca: 2 

candidați admiși.

Peste 600 de elevi 
repartizați anterior

În județul Cluj, în etapele 

anterioare repartizării com-

puterizate, fost admiși: 595 

de elevi la specializări din ca-

drul liceelor vocaţionale; 25 

elevi pe locurile speciale re-

zervate candidaţilor de etnie 

romă; respectiv 40 de elevi 

pe locurile speciale rezerva-

te candidaţilor cu cerințe 

educaționale speciale.

Conform calendarului ad-

miterii în învățământul lice-

al de stat, în perioada 13-20 

iulie 2020, candidații vor de-

pune/transmite dosarele de 

înscriere la secretariatele li-

ceelor în care au fost admiși. 

În zilele de 22, 23 și 24 iulie 

2020, Comisia judeţeană de 

admitere de la nivelul 

județului Cluj va rezolva toa-

te cazurile speciale apărute 

după prima etapă de reparti-

zare computerizată.

Repartizarea candidaților 

se face conform unei proce-

duri stabilite de către Comi-

sia de admitere judeţeană, do-

cument publicat pe site-ul In-

spectoratului Școlar Judeţean 

Cluj şi transmis unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din 

județul Cluj, până în data de 

24 iulie 2020.

Ce licee au ales elevii de 10 ai Clujului?
Peste 3.300 de elevi din județ, absolvenţi ai clasei a VIII-a, au fost repartizați în învățământul liceal de stat

La specializarea Matematică-Informatică a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, ultima medie de intrare a fost 9,77

Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă“, Liceul Teoretic 
„Avram Iancu“ și Liceul 
Teroretic „Nicolae Bălcescu“ 
din Cluj-Napoca se afl ă în 
topul celor mai bune licee 
din ţară, după media de la 
Admitere 2020.
Potrivit unui top realizat de 
edupedu.ro, la specializarea 
Matematică-Informatică a 
Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă” și a Liceului 
Teoretic „Avram Iancu” din 
Cluj, ultima medie de intra-
re a fost 9,77, acestea ocu-
pând locurile 13 și 14 din 
topul celor mai bune 50 de 
specializări din țară.
Liceul Teoretic „Nicolae 
Bălcescu” din Cluj-Napoca se 
situează pe locul 22 în acest 
top. Ultima medie de intrare 
a fost 9,73 la clasa de 
Matematică – Informatică.

În topul celor mai 
bune din ţară

Rata fi nală de promovare 

în prima sesiune a exame-

nului de Bacalaureat, după 

soluţionarea contestaţiilor 

din etapa specială, este de 

64,5%, a informat, dumini-

că, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării (MEC).

Potrivit unui comunicat al 

MEC, rata fi nală de promova-

re – absolvenţi din promoţia 

curentă şi din promoţiile an-

terioare, înregistrată la sesiu-

nea iunie-iulie a examenului 

naţional de Bacalaureat, du-

pă soluţionarea contestaţiilor 

depuse în etapa specială (6-

12 iulie), este de 64,5% 

(95.470 de candidaţi).

Pentru promoţia curentă, 

rata de promovare este de 

72,9% (87.951 de candidaţi), 

iar pentru promoţiile anteri-

oare de 27,6% (7.519 candi-

daţi). MEC arată că 307 can-

didaţi au încheiat examenul 

cu media generală 10 (zece). 

S-au prezentat la examenul 

din această sesiune 147.929 

de candidaţi (120.725 din pro-

moţia 2020, respectiv 27.204 

din promoţiile anterioare).

Nota minimă de promo-

vare, pentru fi ecare probă, 

este 5, iar media generală 

pentru promovarea exame-

nului este cel puţin 6. Pro-

centul de promovare s-a cal-

culat din totalul candidaţi-

lor prezenţi, incluzând în a-

ceastă categorie şi candida-

ţii eliminaţi (267 în total).

A doua sesiune a exame-

nului naţional de Bacalaureat 

se va desfăşura în perioada 24 

august - 5 septembrie. Înscri-

erile încep astăzi, 13 iulie, şi 

se încheie, vineri, 24 iulie. Do-

cumentele-tip de înscriere – 

completate şi semnate – pot fi  

depuse la secretariatele unită-

ţilor de învăţământ – centre 

de examen sau pot fi  transmi-

se prin mijloace electronice/

poştă, folosindu-se coordona-

tele indicate de secretariatele 

unităţilor de învăţământ.

Bacalaureat: Rata de promovare 
în prima sesiune este de 64,5%

BAC

307
candidaţi au încheiat 
examenul cu media 
generală 10 (zece)
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Un eveniment special 

a avut loc la Cluj-Napoca: 

Alexandru Tomescu 

și a sa vioară 

Stradivarius Elder Voicu, 

în concert în Piața Unirii.

Evenimentul s-a desfășurat 

sâmbătă, cu respectarea 

condițiilor de siguranță im-

puse de autorități. Potrivit 

primarului Emil Boc, eveni-

mentul a făcut parte din se-

ria de concerte organizate de 

echipa /FORM Days, cu spri-

jinul Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca.

„Concert frumos astăzi 

(sâmbătă – n.r.) în Piața Uni-

rii din Cluj-Napoca susținut 

de Alexandru Tomescu, piesa 

de rezistență... vioara Stradi-

varius Elder Voicu, care are 

peste 300 de ani vechime și 

înca sună superb... estimată 

undeva la 1milion două sute 

de mii de dolari... fain!”, a re-

latat Paul Gheorgheci, fotore-

porterul Monitorul de Cluj.

Violonistul Alexandru To-

mescu este câștigător al nu-

meroase premii naționale și 

internaționale la festivaluri-

le de muzică clasică. De la 

debutul său din 1985, a 

susținut peste 200 de con-

certe și recitaluri în 26 de 

țări (Franța, Olanda, Japo-

nia). Pentru măiestria lui, i-

a fost acordat de către sta-

tul român privilegiul de a 

cânta, până în 2023, pe vi-

oara Stradivarius care fuse-

se anterior în posesia muzi-

cianului Ion Voicu.

Vioara Stradivarius Elder-Voicu 
a răsunat sâmbătă în Piața Unirii

Strada Potaissa s-a trans-

format pentru al patrulea 

an consecutiv în „Piața de 

fl ori altfel” a municipiului 

Cluj-Napoca, în perioada 

6-12 iulie.

Așteptat de toți clujenii, 

evenimentul „Piața cu fl ori al-

tfel” a fost amânat în acest 

an, dar organizatorii au 

anunțat că vor reveni în forță 

la începutul lunii iulie. Astfel, 

„Piața cu fl ori altfel” și-a des-

chis iar porțile pe strada Po-

taissa, în condiții de siguranță 

pentru sănătatea vizitatorilor.

„Piața cu fl ori altfel”, într-o 
variantă mai restrânsă

Ca urmare a contextului 

actual și a eforturilor susținute 

din partea autorităților vizavi 

de limitarea răspândirii viru-

sului SARS-CoV-2, „Strada Po-

taissa – Piața de fl ori altfel” 

s-a desfășurat într-o manieră 

mai restrânsă ca suprafață și 

durată față de edițiile prece-

dente, pentru ca toți cei 

implicați să fi e în siguranță.

„Am restrâns suprafața de 

desfășurare a evenimentului, 

am restrâns și intervalul orar. 

Plănuiam să transformăm o 

zonă mult mai mare într-o oa-

ză de altceva în centrul 

orașului, să dialogăm cu ve-

cinii pentru închiderea trafi -

cului rutier în întreaga zonă 

la fel ca anul trecut”, a recu-

noscut Andi Daiszler, 

președintele Asociației Dais-

ler, inițiatorul Străzii Potaissa.

„Piața de fl ori altfel” a fost 

deschisă doar în intervalul 

orar 17-21, accesul fi ind liber 

și nerestricționat pentru toți 

cei care s-au supus contro-

lului temperaturii la intrare 

și au purtat în permanență 

mască de protecție pe față, 

conform normelor legislati-

ve. În cadrul evenimentului, 

normele de distanțare socia-

lă au fost aplicate și monito-

rizate constant.

Doar fl ori, 
fără momente artistice

Spre deosebire de alți ani, 

din păcate nu au existat mo-

mente artistice în program, 

tocmai pentru a putea răspun-

de pe deplin regulilor și nor-

melor de organizare impuse, 

pentru a evita aglomerarea 

într-un anumit spațiu, accen-

tul de această dată fi ind pus 

pe partea de „piață de fl ori” 

și pe decorarea străzii.

Fiindcă proiectul „Strada 

Potaissa – Piața cu fl ori” a fost 

lansat cu scopul de a ajuta 

micii producători de fl ori, în 

primăvara acestui an, când 

toate evenimentele au fost 

anulate, Asociația Daisler a 

mutat piața în mediul online 

din același considerent. În ma-

gazinul de pe platforma www.

stradapotaissa.com sunt 

reuniți producătorii care au 

luat parte în trecut la crearea 

evenimentului „Strada Potai-

ssa – Piața de fl ori altfel”.

Lavanda e „vedeta” străzii cu flori!
Centrul Clujului a devenit pentru al patrulea an la rând o oază de liniște și culoare

Strada Potaissa s-a transformat și în acest an în „Piața cu fl ori altfel”

Lavanda, „vedeta” străzii cu flori. 
În apropierea Clujului sunt mai multe plantații.
Lavanda a fost una dintre cele mai căutate 
fl ori pe strada Potaissa. În apropierea 
Clujului, sunt mai multe plantații de lavandă 
în România în care pasionații de fotografi e 
își pot da frâu liber imaginației.

În comuna Bonțida din județul Cluj veți pu-
tea găsi una dintre primele plantații de la-
vandă din Transilvania, Lola, înfi ințată în 
2010. Se întinde pe 13.000 metri pătrați și e 
formată din peste 50 de soiuri de lavandă. 
Mai departe, „Miresme de lavandă” a luat 
fi ință în 2014, în satul Dezmir. Producătorii 

oferă spre vânzare plante de lavandă și pro-
duse derivate din fl orile de levănțică.

Grădina cu lavandă Cluj a luat fi ință în pri-
măvara anului 2016, din pasiunea unei fa-
milii pentru fl ori, aranjamente fl orale și pro-
duse lucrate manual. Lavanda cultivată aici 
este din soiul Angustifolia Blue Scent. Ea es-
te minunată atât în perioada de înfl orire, cât 
și după ce se usucă. Are o înfl orire 
bogată,culoarea ei este mov, iar tijele cresc 
în jur de 40 cm. Lanul este situat în comuna 
Iclod, sat Fundătura.
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BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 
apă, respectiv lucrări de revizii/reparaţii la rezervoare lucrări pentru care nu se pot asigu-
ra modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furni-
zarea apei potabile, după cum urmează:

MARŢI, 14 IULIE
Localitatea: Giula
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

MIERCURI, 15 IULIE
Localitatea: APAHIDA
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Tudor Vladimirescu; str. Liliacului; str. Salcâmilor; str. Teilor; str. Plopilor; str. Vlad 

Ţepeș; str. Porumbeilor; str. Avram Iancu; str. Mihai Viteazu; str. Mircea cel Bătrân; str. Ni-
colae Bălcescu; str. Cuza Vodă; str. Lucian Blaga; str. Decebal (între numerele 31 – 43)

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 10:00-18:00;

Localitatea: Ciumăfaia
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

JOI, 16 IULIE
Localitatea: Dezmir
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Cloșca; str. Mestecenilor; str. Albinelor;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-15:00;

Localitatea: Bădeşti
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă 
şi/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, 
sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asu-
pra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările progra-
mate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 13.07.2020

Compania de Apă Arieş S.A. a atribuit contractul de lucrări
,,Extindere şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă şi sisteme
 de canalizare menajeră în comunele Luna şi Viişoara“ (CL11)

In data de 10.07.2020 Compania de Apă Arieș SA a semnat, în cadrul unei conferinţe de presă, 
în calitate de Benefi ciar al contractului de fi nanţare nr. 156/18.12.2017 – cod SMIS 2014+ 118679, 
contractul de lucrări ,,Extindere şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canali-
zare menajeră în comunele Luna şi Viişoara“(CL11), aferent „Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ 
co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 
Contractul de lucrări are o valoare contractată de 20.547.901,60 lei fara TVA , durata de execuţie 
a contractului este de 28 de luni, iar oferta declarată câștigătoare este Asocierea S.C. AWE INFRA 
S.R.L. (Lider de asociere) – S.C. INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat)

La conferinţa de presă au participat Director General Compania de Apă Arieş – Ionuţ Bogdan 
Bobic, Primar Comuna Luna – Giurgiu Aurel, Primar Comuna Viişoara – Roman Ioan şi Adminis-
trator AWE INFRA SRL – Luca Cristian Ioan.

Lucrările de construcţii prevăzute în contract includ:
Alimentare cu apă:
- Conducta de alimentare cu apă localitatea LUNA – extindere – 3.738,32 m
Canalizare:
- Conducta de canalizare – extindere – 24.897,88 m din care: loc. Viișoara – 2.118,36 m; loc. Urca – 

5.667,69 m; loc. Luna – 7.633,72 m; loc. Luncani – 3.404,08 m; loc. Gligorești – 6.074,03 m.
- Statii de pompare ape uzate menajere – 16 buc din care: loc. Viișoara – 2 buc noi + 3 buc re-

abilitate; loc. Urca – 2 buc; loc. Luna – 5 buc; loc. Luncani – 2 buc; loc. Gligorești – 2 buc.
- Conducta de refulare apa uzata menajera – 5.031,05 m din care: loc. Viișoara – 2.850,38 m; loc. 

Urca – 431,08 m; loc. Luna – 657,46 m; loc. Luncani – 343,70 m; loc. Gligorești – 748,43 m.
Până în momentul de faţă, operatorul CAA a semnat contractul de servicii de asistenţă tehni-

că pentru supervizarea lucrarilor şi alte patru contracte de lucrări (aferente municipiilor Turda şi 
Câmpia Turzii), după cum urmează:

În data de 16.07.2018, Operatorul Regional a semnat contractul de servicii ,,Asistenţa teh-
nică pentru supervizarea lucrarilor,, din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastruc-
turii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ cu Asoci-
erea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) şi EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat) 
cu o valoare de 13.081.250,00 lei fara TVA. Durata de prestare a serviciilor este de 78 de luni 
începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de către Benefi ciar. Obiec-
tivul general îl reprezintă furnizarea de asistenţă tehnică către autoritatea contractantă sub for-
ma serviciilor de supervizare și acordarea de sprijin de specialitate necesar pentru implementa-
rea lucrărilor din cadrul proiectului.

În data de 31 octombrie 2018 au mai fost semnate și contractele de lucrări:
Contractul de lucrări ,,EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM 

DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD“ (CL5) are o valoare contrac-
tată de 45.386.496,74 RON fără TVA, durata de execuţie a contractului este de 37 de luni, iar ofer-
ta declarată câștigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCŢIA S.A. (Lider de asociere) – SC TCI 
CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat).

Contractul de lucrări „EXTINDERE ŞI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SISTEM 
DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN MUNICIPIUL CĂMPIA TURZII“ (CL7) are o valoare contractată de 
67.665.588,35 RON făra TVA, Durata de execuţie a contractului: 37 de luni iar oferta declarată câș-
tigătoare este Asocierea SC HIDROCONSTRUCŢIA SA (Lider de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GE-
NERAL SA (Asociat).

Contractul ,,Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare mena-
jeră în Municipiul Turda, Zona de Sud“(CL6), aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ co-fi nan-
ţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 a fost sem-
nat în data de 06.05.2019. Contractul de lucrări are o valoare contractată de 105.685.909,65 lei, 
durata de execuţie a contractului este de 36 de luni, iar oferta declarată câștigătoare este SC ACSA 
SA (Lider de asociere) – SC CRITERIA INC SRL (Asociat 1) – OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (Asoci-
at 2) – AGRIAPIPE KFT (terţ susţinător tehnică şi profesională) – EMIT GROUP-ERCOLE MARRELI 
TEHNOLOGICI SRL (terţ susţinător fi nanciar).

Contractul de lucrări ,,Extinderea şi reabilitarea staţiilor de tratare apă potabilă şi a conductelor 
de aducţiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda“(CL1), aferent „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020“ co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020 a fost semnat la data de 03.12.2019. Contractul de lucrări are o valoare contractată de 
84.098.907,38 lei fara TVA , durata de execuţie a contractului este de 36 de luni, iar oferta declara-
tă câștigătoare este HIDROCONSTRUCŢIA S.A. (Lider de asociere) – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 
1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3).

Compania de Apă Arieș S.A. implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020“ co-fi nanţat din Fon-
dul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Cu o valoare estimată 
de aproximativ 130,52 milioane de euro proiectul de investiţii reprezintă o nouă etapă semnifi cativă 
în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uza-
te din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, judeţul Cluj, continuând procesul investiţional derulat prin POS 
Mediu 2007 – 2013. Investiţiile propuse prin contractul de fi nanţare vizează locuitorii din 13 unităţi 
administrativ-teritoriale, respectiv 2 municipii: Turda şi Câmpia Turzii şi 11 comune: Aiton, Călăraşi, 
Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Tritenii de Jos, Viişoara, 
toate făcând parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului“

Acest proiect, aprobat de catre Comisia Europeană în data de 05.06.2019 prin Decizia C(2019) 
4182 fi nal, va permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calităţii serviciilor oferite 
întregii populaţii deservite. În urma implementării, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor 
îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile, iar gradul de acoperire cu servicii de apă pota-
bilă va fi  de 99,15% în toată zona deservită.

Investiţiile ce vor fi  realizate prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’:

- Investiţiile în sistemul de alimentare cu apă potabilă cuprind 161,51 de km de aducţiuni de 
apă reabilitare și extindere (131.20+30.31), peste 74 de km reţele de apă reabilitaţi, circa 121 de 
km de reţele noi de apă potabilă, 2 surse subterane reabilitate, 13 puţuri reabilitate, 4 staţii de tra-
tare noi, 2 staţii de clorinare noi, 5 rezervoare de înmagazinare noi și 3 reabilitate, 24 staţii de pom-
pare noi și o staţie reabilitată, sistem SCADA.

- Investiţiile în sistemul de canalizare menajeră cuprind 117 km extinderi de reţele de canaliza-
re, 48 de km reţea de canalizare reabilitată, 13 km conducta colectoare nouă, 13 km conducte de 
refulare, construirea a 48 de staţii de pompare apă uzată și trei reabilitate, 2 staţii de epurare loca-
le, o staţie de compostare a nămolului în Staţia de epurare Câmpia Turzii.

Proiect co-fi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieș SA
Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro 
Project manager: Mihaiela Sârb

PUBLICITATE

Un şofer din Cluj, în vâr-

stă de 26 de ani, care 

a provocat un accident 

rutier mortal pe DN1, 

a fost condamnat defi nitiv 

la pedeapsa de 2 ani 

de închisoare cu suspen-

dare, sub supraveghere 

pe o perioadă de 3 ani.

V. Peter, din comuna Că-

puşu Mare, este şoferul care 

a provocat, în data de 7 mai 

2018, un accident rutier pe 

DN1, între Teiuş şi Aiud, sol-

dat cu decesul unei persoane 

şi rănirea gravă a alteia. Tâ-

nărul se afl a la volanul unei 

autoutilitare pe DN 1.

La kilometrul 400, în afara 

oraşului Teiuş, în timp ce con-

ducea în direcţia Aiud – Teiuş, 

nu a păstrat o distanţă cores-

punzătoare în mers faţă de au-

toturismul ce circula în faţa sa, 

iar pentru a evita impactul a pă-

truns pe sensul opus de mers 

unde a intrat în coliziune cu un 

autoturism ce era condus de un 

bărbat de 41 de ani, din Stremţ.

În urma accidentului, şofe-

rul autoturismului a decedat, 

iar un bărbat de 38 de ani, din 

Aiud, pasager în autoturism, a 

suferit leziuni corporale grave, 

scrie Adevărul. Persoana răni-

tă grav a necesitat 130-140 zi-

le îngrijiri medicale pentru vin-

decare. Ulterior, s-a împăcat cu 

şoferul şi şi-a retras plângerea 

penală formulată.

Inculpatul „a manifestat 
o atitudine sinceră”

„Din perspectiva conduitei 

procesuale, instanţa reţine că 

inculpatul s-a prezentat la or-

ganele de cercetare penală de 

câte ori i s-a solicitat, apoi s-a 

prezentat în faţa instanţei la 

toate termenele de judecată. A 

manifestat o atitudine sinceră, 

regretând în mod real şi recu-

noscând săvârşirea fapte lor şi 

împrejurările în care aceasta s-

a produs, contribuind astfel în 

mod nemijlocit la soluţionarea 

justă şi cu celeritate a cauzei 

şi la afl area adevărului”, a mo-

tivat Judecătoria Aiud decizia, 

menținută, cu modifi cări mi-

nuscule, de Curtea de Apel în 

data de 8 iulie 2020.

Modifi cările se referă la în-

locuirea interdicţiei de a pără-

si ţara de către şofer, doar cu 

încuviinţarea instanţei, cu obli-

gaţia de a urma un program de 

reintegrare socială, precum şi 

scăderea cuantumului daune-

lor morale, de la 50.000 de eu-

ro, la 30.000 de euro, pentru 

trei părţi civile din dosar. În to-

tal, o societate de asigurare tre-

buie să plătească daune mora-

le totale în valoare de 110.000 

de euro către cinci persoane.

2 ani cu suspendare 
pentru o viață de om!
Șoferul din Cluj care, în 2018, a provocat
un accident mortal a scăpat de pușcărie
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Consorţiul «Universitatea 

Europeană de Tehnologie – 

EUt+», din care face parte 

şi Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca (UTCN), este 

unul dintre cele 24 de con-

sorţii selectate, după cea 

de-a doua competiţie de pro-

iecte pilot ce vizează crea-

rea Universităţilor 

Europene. Această iniţiativă 

de succes a celor opt univer-

sităţi membre ale consorţiu-

lui, pune bazele unui model 

nou de colaborare ce va 

revoluţiona calitatea şi com-

petitivitatea învăţământului 

superior tehnic european.

Un prim moment de refe-

rinţă în crearea EUt+ a fost 

marcat în 4 februarie 2020, la 

UTCN, prin semnarea unui 

“Memorandum of Understan-

ding”, de către rectorii şi re-

prezentanţii ofi ciali ai univer-

sităţilor din consorţiu, docu-

ment ce a pus bazele viitoa-

rei universităţi europene.

Cei opt parteneri ai consor-

ţiului universitar EUt+ sunt:

* Hochschule Darmstadt, 

University of Applied Scien-

ces (Germania)

* Rigas Tehniska universi-

tate (Letonia)

* Technological University 

Dublin (Irlanda)

* Technical University of 

Sofi a (Bulgaria)

* Cyprus University of Te-

chnology (Cipru)

* Universidad Politécnica 

de Cartagena (Spania)

* Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca (România)

* Université de Technolo-

gie de Troyes (Franţa)

Consorţiul EUt+ este con-

stituit în jurul unei viziuni co-

mune a cărei pilon central es-

te defi nit conform motto-ului 

adoptat: «Think human fi rst».

În fi ecare universitate par-

tener din cadrul consorţiu-

lui EUt+, studenţii sunt pu-

ternic implicaţi în dezvolta-

rea conceptului de Universi-

tate Europeană de Tehnolo-

gie. În urma celor două în-

tâlniri ofi ciale ale consorţiu-

lui, de la Darmstadt şi de la 

Cluj-Napoca, schimburile şi 

dezbaterile de idei s-au con-

cretizat prin semnarea unei 

declaraţii ofi ciale comune a 

reprezentanţilor studenţilor 

din EUt+, privind implica-

rea şi rolul lor în dezvolta-

rea Universităţii Europene de 

Tehnologie.

Fiecare consorţiu selectat 

în cadrul iniţiativei Univer-

sităţi Europene va primi o fi -

nanţare de până la 5 milioa-

ne euro din programul ERAS-

MUS+ si până la 2 milioa-

ne euro, din programul Ho-

rizon 2020, pentru cei trei 

ani de implementare.

Universitatea Europeană 

de Tehnologie EUt+ mar-

chează o nouă etapă în dez-

voltarea alianţei universita-

re transnaţionale ce va con-

tribui din plin la configura-

rea în viitor a învăţământu-

lui superior european.

Detalii pe site-ul proiec-

tului https://www.univ-te-

ch.eu/.

Director proiect UTCN

Prof.dr.ing. Cristina Câm-

pian

e-mail : Cristina.Campian@

dst.utcluj.ro

Universitatea Europeană de Tehnologie
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, membru al proiectului selecţionat de Comisia Europeană

Autorităţile ungare 

au anunţat, duminică,

 noi măsuri privind condiţii-

le de intrare pe teritoriul 

acestei ţări, măsuri care 

vor intra în vigoare de mier-

curi, 15 iulie, ora 00:00, 

informează Ministerul 

Afacerilor Externe.

Condiţiile de intrare vizea-

ză clasifi carea statelor de pro-

venienţă a persoanelor care 

doresc să intre în Ungaria pe 

trei categorii: zona verde – fă-

ră restricţii, zona galbenă – 

cu restricţii şi zona roşie – nu 

este permisă intrarea. Con-

form informaţiilor comunica-

te public de autorităţile unga-

re, România a fost inclusă pe 

lista statelor galbene, preci-

zează MAE.

Toți cetățenii români 
sunt supuși examinării 
medicale

Cetăţenilor care intră în Un-

garia din România le sunt apli-

cabile următoarele dispoziţii: 

la intrarea în această ţară vor 

fi  supuşi examinării medicale, 

iar în cazul în care prezintă 

simptome specifi ce infectării 

cu COVID-19 nu li se va per-

mite accesul; în situaţia în ca-

re nu prezintă simptome, aceş-

tia vor fi  obligaţi să intre în ca-

rantină pentru o perioadă de 

14 zile (instituţionalizată sau 

prin izolare la domiciliu), fi -

ind luaţi în evidenţele autori-

tăţilor sanitare ungare.

Intrarea pe teritoriul Un-

gariei va fi  permisă, fără im-

punerea măsurii carantinei 

sau autoizolării, cetăţenilor 

care vin din România şi ca-

re prezintă la punctul de fron-

tieră două teste moleculare 

negative pentru infecţia cu 

SARS-CoV-2 efectuate în ul-

timele cinci zile. Cele două 

teste trebuie efectuate la o 

diferenţă de 48 de ore unul 

de celălalt, iar certifi catele 

trebuie să fi e emise în lim-

ba maghiară sau engleză.

Totodată, MAE precizează 

că autorităţile ungare pot per-

mite accesul, pentru o peri-

oadă de maximum 24 ore, 

pentru cetăţenii anumitor sta-

te vecine cu Ungaria, pe o ra-

ză de maximum 30 de kilo-

metri de la frontieră.

Lucrătorii sezonieri din 

România pot, de asemenea, 

intra pe teritoriul Ungariei, 

cu condiţia ca angajatorul 

ungar să transmită poliţiei 

locale un formular electro-

nic cu datele de identifi care 

a acestora. Punctele de tre-

cere a frontierei în acest scop 

vor fi  stabilite de conduce-

rea poliţiei ungare.

Unde pot apela 
cetățenii români?

Autorităţile ungare precizea-

ză că tranzitul este permis în 

anumite condiţii, respectiv: du-

rata să nu depăşească 24 de 

ore; persoanele care nu prezin-

tă simptome specifi ce infecţiei 

cu COVID-19 pot demonstra 

scopul călătoriei, respectiv drep-

tul de intrare în ţara de desti-

naţie, eventual de tranzit. Tran-

zitul se va efectua doar pe tra-

seele desemnate şi publicate pe 

pagina web a poliţiei ungare, 

fi ind indicate în mod explicit 

locurile de oprire/odihnă, pre-

cizează MAE.

Ministerul Afacerilor Exter-

ne reaminteşte că cetăţenii ro-

mâni pot solicita asistenţă con-

sulară la numărul de telefon al 

Ambasadei României la Buda-

pesta: 0036 13 847 689, al Con-

sulatului General al României la 

Szeged: 0036 62 424 431 sau al 

Consulatului General al Româ-

niei la Gyula: 0036 66 464 579, 

apelurile fi ind redirecţionate că-

tre Centrul de Contact şi Suport 

al Cetăţenilor Români din Stră-

inătate (CCSCRS) şi preluate de 

către operatorii Call Center, în 

regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii ro-

mâni care se confruntă cu o 

situaţie difi cilă, specială, cu 

un caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie telefonul de urgen-

ţă al misiunii diplomatice 0036 

30 535 69 12 sau ale ofi ciilor 

consulare: 0036 30 6777 980 

– Consulatul General al Româ-

niei la Szeged şi 0036 30 

6357181 – Consulatul General 

al României la Gyula.

Ungaria anunţă noi restricţii la graniţă
Se aplică noi măsuri la intrarea pe teritoriul Ungariei. România, pe lista ţărilor cu restricţii.

La intrarea în Ungaria românii vor fi  supuşi examinării medicale, iar în cazul în care prezintă simptome specifi ce infectării cu COVID-19, nu li se va permite accesul
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Muncitor, singur, caut de închiri-
at 1 cameră sau o garsonieră, con-
fort 3, indiferent de zonă. Aștept 
telefoane la 0749-974302. (4.14)

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

¤ Caut chirie o garsonieră, 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., 
suprafața 58 mp, et. 6/10, str. 
Aurel Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preț 400 
euro. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, 
str. Teleorman, decomandat, 
suprafaţa 53 mp, et. 1/4, bal-
con mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, 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 ca-
mere, proaspăt zugrăvit, cen-
trală proprie, izolat termic, 
utilat complet, ocupabil ime-
diat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru 
informaţii și detalii 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

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

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

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI.
Cerințe: certifi cat califi care, 
studii medii, domiciliul în 

Cluj-Napoca, program 
12/24 cu 12/48, salariu 

motivant, condiții optime 
de lucru.

Tel. 021-317.42.76, 
0720-133.112. 

(3.5*)

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

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

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

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

SERVICII

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

INSTALATOR PRESTEZ 
SERVICII DE INSTALAȚII 
SANITARE, URGENȚE, 
MODIFICĂRI-MONTAJ 

SANITARE. 
Telefon 0753-841298. 

(4.7*)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (7.7)

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

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (7.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer ser-
vicii de curăţenie pentru asoci-
aţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

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

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (7.7)

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

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

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

UZ CASNIC

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

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

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.14)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de țesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, prețuri negociabile. Pentru 
informații și detalii sunați la te-
lefon 0740-206335.

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

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (7.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(7.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
braţe, 3 braţe și un braţ, cu 
becuri, stare bună, se vând în 
bloc, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-401019. (7.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 

42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (7.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (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. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

COLEȚIONARI

¤ Vând război de țesut în stare 
foarte bună, pentru decor, preț 
negociabil. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la 
telefon 0740-206335.

LICITAȚII

¤ ANAF - Direcţia Generală Execu-
tări Silite Cazuri Speciale prin Ser-
viciul Executări Silite Cazuri Speci-
ale Regional Cluj-Napoca, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. P-ţa 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la lici-
taţie publică în data de 
30.07.2020, ora 12:00, bunul 
mobil Autoturism Suzuki Vitara, 
an fabricație 1997, nr înmatricu-
lare CJ-76-CSA - preț 5.324 lei. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul Serviciului Executări 
Silite Cazuri Speciale Regional 
Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram Ian-
cu, nr. 19, camera 238, telefon 
0264/705534 sau accesând pagi-
na de internet www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. DIANAMART S.R.L.-D,  cu 
J12/1282/2013, C.U.I. 
31535969, pierdut certifi cat con-
statator. Se declară nul.

 ¤ Pierdut certifi cat constatator cu 
activitate la terți nr. 
16150/12.02.09 a societății LIN-
GURAR LIANA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, C.U.I. 19526694, 
F12/1256/2004. Se declară nul. 
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ANUNŢ

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

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9 :00 
si 14 :00, precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet APM Cluj http://apmcj.anpm.ro

ANUNŢ

Comuna Câțcău anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 
ŞI BRANŞAMENTE ÎN LOCALITATEA MUNCEL, COMUNA CÎŢCĂU, 
JUD.CLUJ“ propus a fi  realizat în comuna Câțcău, sat Muncel, 
județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.99 în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00 – 12.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr.99  
jud.Cluj.

ANUNŢ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu 
pentru CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ ”Depozit de deşeuri 
menajere –Celula 1 din cadrul CENTRULUI DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEŞEURILOR CLUJ.“, din intravilanul 
municipiului Cluj-Napoca pe o colină numită „Postata 
sub păduri" sau zona „Tufele Roșii" (Colonia Budunuș). 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, județul Cluj, fax: 0264 
410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în termen de 
30 de zile de la data apariţiei anunţului.”

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

Subscrisa Asset Recovery IPURL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr. 42, et. I, ap. 9, jud. Cluj, 
înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1B3990 având cod 
de identifi care fi scal 38358783, prin asociat coordonator 
practician în insolvenţă Dragoș Giura, desemnat desemnat 
lichidator judiciar al Euro Agri Proiect SRL (în faliment, en 
faillite, in bankruptcy), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, 
Str. Budai Deleanu, Nr.61, Judet Cluj, având CUI RO14516231 
și J12/501/2002, prin Hotărârea nr. 1653/2015 pronunţaţă 
la data de 03.06.2015 de către Tribunalul Specializat Cluj 
în dosarul nr. 716/1285/2015, raportat la prevederile art. 
154-158 din Legea nr. 85/2014 și a prevederilor NCPC și 
în temeiul încheierii pronunţată în data de 19.02.2020 
dosarul 716/1285/2015, prin prezenta dispun si

ADUC LA CUNOŞTINŢĂ GENERALĂ:

În data de 31.07.2020, ora 14, va avea loc in Cluj-Napoca, 
bld. Eroilor, nr. 42, et. 1, ap. 9, jud. Cluj la sediul ASSET 
RECOVERY IPURL, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor 
bunuri regăsite in patrimoniul debitoarei:

Proprietate imobiliară situată în Mera, comuna Baciu, 
jud. Cluj, zona 430-440, acces E81 compusă din teren cu o 
suprafaţă de 4300 mp și înscrisă în CF 51169 Baciu – Preţul 
de începre a licitaţiei este 185,472 RON + TVA

Bunul care face obiectul prezentei publicaţii de vânzare 
este ipotecat conform extrasului de Carte Funciară în favoarea 
creditorului Banca Transilvania (dobândit prin cesiune de 
creanţă de către B2Kapital Portofolio Management).

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, 
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul 
judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere 
de orice sarcini.

Ne afl ăm la al doilea termen de licitaţie. Preţul de începere 
a licitaţiei s-a stabilit cu aplicarea prevederilor art. 846 alin. 
(8) din NCPC.

Preţul de evaluare a imobilului este 247.296 RON la care 
se adaugă TVA, aceste fi ind stabilit în cadrul unui raport de 
evaluare.

CONDIŢII PRIVIND LICITAŢIA:

1.  Poate participa la licitaţe, in calitate de licitator, orice 
persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu, precum 
si capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform 
art. 843 alin. (1) N.C.P.C. Sunt incapabili de a cumpăra 
persoanele prevăzute de art. 1.654 din C. civ.

2. În cazul in care persoanele care vor sa participe la 
licitaţie sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va 
avea obigaţia de a prezenta, in original, o procură specială 
autentică, conform art. 843 alin. (4) N.C.P.C.

3. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane 
interpuse, conform art. 843 alin. (2) N.C.P.C.

4. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie 
sunt obligate să depună in Contul de insolvenţă a debitoarei, 
o garanţie de participare (cauţiune) de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei, iar dovada achitării acestei garanţii, 
impreună cu oferta de cumpărare va fi  depusă la lichidatorul 
judiciar in condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 839 alin. 
(1) lit. K) si l) si art. 844 alin. (1) N.C.P.C. Totodată, persoanele 
prevăzute mai sus vor avea obligaţia de a depune, odată 
cu dovada plăţii garanţiei si oferta de cumpărare, copie de 
pe B.I. / C.I. , iar in cazul persoanelor juridice copie de pe 
certifi catul de inregistrare la Registrul Comerţului si de pe 
certifi catul de inregistrare fi scală.

5. Nu au obligatia de a depune garanţia prevăzută mai 
sus: creditorii garantaţi; titularii unui drept de preempţiune, 
conform dispoziţiilor art. 844 alin. (2) si (3) N.C.P.C, însă 
sub rezerva art. 844 alin. (4) din NCPC .

6. Persoanele care s-au înscris la licitaţie se vor prezenta 
personal la data și ora stabilite pentru vânzare, la sediul 
decarant al lichidatorului judiciar, având asupra lor cartea 
de identitate, conform art. 839 alin.(1) lit. K) N.C.P.C.

7. Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului, au 
obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru licitaţie, în termenele și sub sancţiunile 
prevăzute de lege.

8. PENTRU AL DOILEA TERMEN DE LICITAŢIE. Preţul de 
începere a licitaţiei este de 75% din preţul de pornire al 
primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a 
licitaţiei și există cel puţin 2 licitatori, la același termen, 
bunul va fi  vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai 
puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea 
se va face chiar daca se prezintă o singură persoană care 
oferă preţul de la care incepe licitaţia, conform dispoziţiilor 
art. 846 alin. (8) N.C.P.C.

9. Creditorii (din tabelul defi nitiv publicat în BPI nr. 
4895/07.03.2019) nu pot sa adjudece bunurile oferite spre 
vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire 
a primei licitaţii, conform dispoziţiilor art. 843 alin. (5) 
N.C.P.C.

10. Alte menţiuni:
a. În vederea diminuării costurilor angajate de către 

societate, procesul verbal de licitaţie nu se va nota în cartea 
funciară;

b. Contestaţia se va depune în termen de 2 zile de la 
data licitaţiei, la comisia de licitaţie. Aceasta va avea obligaţia 
să o soluţioneze în maxim 24 ore de la înregistrare.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon al 
lichidatorului judiciar: 0721414183.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L. și S.C. IMOINVEST S.A., 
titular al proiectului „Elaborare documentaţie tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire imobil 
mixt (comerţ şi birouri), amenajări exterioare, împrejmuire 
parţială, organizare de şantier, racorduri şi branşamente 
la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, strada 
Ion Meșter F.N., jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a 
nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării 
de dezvoltare pentru proiectul „Elaborare documentaţie 
tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 
imobil mixt (comerţ şi birouri), amenajări exterioare, 
împrejmuire parţială, organizare de şantier, racorduri şi 
branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, strada Ion Meșter FN, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 
14,00, și vineri între orele 9,00 – 12,00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainte comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

RUSU EMIL anunță publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru „Elaborare P.U.D. pentru 
construire locuinţă unifamilială“, în com. Beliș, sat Bălcești, 
jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. ATELIER AIAS S.R.L., strada Ciucaș, nr. 
3, din data 13.07.2020, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 31.07.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9.00-14.00

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SUSANA RUS & ASOCIAŢII anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001 
actualizată“, în mun. Cluj–Napoca, str. Gelu Voedovul, f.n., 
jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului/proiectantului, strada str. Borhanciului nr. 62, 
spațiu comercial 2, din data 13.07.2020, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 30.07.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264- 
412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni 
- vineri, între orele 9.00-14.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru “PUZ în condiţiile Legii 350/2001 
modifi cată şi actualizată“, realizat în municipiul Cluj-Napoca, 
B-dul Muncii, nr. 80 provizoriu, CF 298784, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului, din data de 13.07.2020, 
de luni -joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 
09:00-12:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 01.08.2020, la A.P.M. Cluj, 
strada Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264–410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 09:00- 14:00.
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Un nou transfer 
la volei feminin
Managementul echipei de 
volei feminin „U” NTT Data 
a adus o nouă jucătoare la 
echipă. Numele ei este 
Ioana Alexandra Cauc, are 
22 de ani și joacă pe postul 
de secund. Înainte să vină la 
„U”, Ioana a mai jucat pen-
tru CS Lugoj și CSU Medicina 
Târgu Mureș. Sportiva face 
parte și din lotul național 
de junioare. „Mă bucur că 
am semnat cu echipa «U» 
NTT Data Cluj. Sunt sigură 
că aici voi evolua ca jucătoa-
re și sper ca în sezonul ur-
mător să obținem rezultate 
bune!”, a declarat noua ju-
cătoare a clujencelor.

Ronaldinho 
rămâne în arest 
la domiciliu
Un tribunal din Paraguay a 
respins o nouă cerere de eli-
berare a lui Ronaldinho, fos-
tul star al fotbalului brazilian, 
deţinut de peste patru luni 
pentru utilizarea unor docu-
mente oficiale false, au anun-
ţat surse oficiale, citate de 
AFP. O anchetă ce îl vizează 
pe fostul idol de la FC 
Barcelona, AC Milan sau Paris 
Saint-Germain a fost deschisă 
de autorităţile paraguayene, 
care verifică legăturile dintre 
fostul fotbalist și o reţea care 
operează în domeniul jocuri-
lor de noroc și care ar fi re-
curs la pașapoarte falsificate. 
Ronaldinho și fratele său 
Roberto de Assis Moreira s-
au aflat începând din 6 mar-
tie în arest preventiv la o sec-
ţie de poliţie din Asuncion, 
iar din 7 aprilie au fost pla-
saţi în detenţie la domiciliu, 
într-un hotel din capitala 
Paraguayului.

Simona Halep 
a confirmat 
prezența la Palermo
Simona Halep, numărul doi 
mondial și ultima câștigătoare 
a turneului de Mare Șlem de 
la Wimbleon, a confi rmat că 
va participa la turneul WTA de 
la Palermo (Italia), primul din 
circuitul feminin care se va dis-
puta după pauza forţată pro-
vocată de pandemia de coro-
navirus. Într-o înregistrare vi-
deo postată pe reţelele de so-
cializare, Halep și-a confi rmat 
prezenţa la competiţia din 
Sicilia, care se va juca pe zgu-
ră, între 3 și 9 august. 
„Salutare tuturor! Sunt foarte 
fericită să anunţ că mă voi în-
toarce la Palermo după zece 
ani. Sper să am o săptămână 
foarte bună acolo. Ne vedem 
în curând”, a spus jucătoarea 
română în mesajul său. Halep 
nu a mai disputat niciun meci 
ofi cial după victoria obţinută 
în faţa jucătoarei kazahe Elena 
Rîbakina în fi nala turneului de 
la Dubai, în luna februarie. 
„Participarea Simonei Halep 
este o veste excepţională. A 
trecut un deceniu de când 
Palermo a găzduit ultima oară 
o fostă numărul unu mondial. 
Orașul nostru este foarte dedi-
cat tenisului mondial, iar pre-
zenţa sa este de mare interes 
pentru toţi”, a declarat directo-
rul turneului de la Palermo, 
Oliveiro Palma.

Pe scurt

U-Banca Transilvania 

va reprezenta România 

în Basketball 

Champions League.

Pentru a ajunge în grupe, 

formația clujeană va trebui să 

treacă de două tururi prelimi-

nare. Miercurea trecută, orga-

nizatorii competiției au anunțat 

în ce urne au fost repartizate 

echipele care se vor lupta să 

intre în sezonul regulat. Prac-

tic, dintre cele 16 echipe par-

ticipante în preliminarii, doar 

4 vor ajunge în grupe.

La tragerea la sorți, U-Ban-

ca Transilvania Cluj-Napoca 

va fi  prezentă în urna a doua. 

Acest lucru conferă avantajul 

terenului propriu în prima du-

blă, care va debuta în 15 sep-

tembrie. Returul va fi , așadar, 

în data de 18 septembrie, la 

Cluj-Napoca. Ulterior, a doua 

fază a preliminariilor este pro-

gramată pentru zilele de 22, 

respectiv 25 septembrie.

În prima fază, U-Banca 

Transilvania va avea adver-

sari din urna a treia. Acolo se 

regăsesc BC Balkan Botevgrad 

(Bulgaria), Hapoel Tel Aviv 

(Israel), KK Igokea Aleksan-

drovac (Bosnia Herțegovina) 

și Iraklis Salonic (Grecia).

Dacă vor trece de una din-

tre aceste formații, „studenții” 

vor da piept cu o învingătoa-

re a unui duel ce aduce față 

în față adversari din urnele 

1și 4. Tragerea la sorți a turu-

rilor preliminare, dar și a ce-

lor patru grupe din sezonul 

regulat, va avea loc miercuri, 

15 iulie, la Casa Baschetului 

din Geneva.

U-BT, în a doua urnă 
în Champions League

Vlad Muțiu a vorbit, într-

un interviu pentru site-ul 

ofi cial al clubului univer-

sitar, despre ce l-a moti-

vat să aleagă Cluj-Napoca, 

dar și despre începuturile 

sale în fotbal.

Muțiu, 25 de ani, a jucat 

în sezonul precedent la Farul 

Constanța și îl va înlocui la 

Universitatea Cluj pe Cosmin 

Dur-Bozoancă, cel care se în-

toarce la Viitorul Constanța. 

„În primul rând, când am 

primit oferta de aici am fost bu-

curos, pentru că știu că FC U-

niversitatea Cluj este un club 

de tradiție, un club cu spirit, ce 

mi-a plăcut din totdeauna și un 

club ce și-a dorit tot timpul 

performanță. Simt că mi se 

potrivește acest club și vom fa-

ce treabă bună împreună. Am 

un feeling bun cu privire la 

acest transfer”, a declarat Muțiu.

Mesaj pentru suporterii 
Universității

„Știu că este o perioadă grea 

și pentru suporteri, sigur așteaptă 

și ei să revină la stadion. Spe-

răm să se mai relaxeze situația 

actuală. Așteptăm fanii în nu-

măr cât mai mare și cât mai re-

pede alături de noi, pe stadion”, 

a precizat portarul trecut pe la 

Dinamo București.

„Eu zic că suntem la un ni-

vel bun. A fost puțin greu, toa-

tă lumea fi ind la început. Avem 

condiții foarte bune de antre-

nament, băieții sunt ok, iar în 

general atmosfera este una bu-

nă. Cred că avem toate semna-

lele pozitive pentru a face trea-

bă bună sezonul ăsta”, a spus 

Muțiu, cu privire la primele im-

presii după o săptămână de an-

trenament alături de „U”.

„Sincer, nu am avut timp să 

vizitez, dar am auzit doar lu-

cruri frumoase despre Cluj. Am 

foarte mulți prieteni din Baia 

Mare care stau aici și toți mi-

au vorbit foarte frumos despre 

oraș. Am jucat chiar aici pe 

stadion, în sezonul 2015-2016, 

dacă bine țin minte, în Liga a 

2-a, împotriva Universității Cluj. 

A fost o atmosferă frumoasă, 

chiar mi-a plăcut ce am vă-

zut”, a recunoscut noul portar 

al „studenților”.

Muțiu este născut 
în Baia Mare

„Ca orice copil, am înce-

put să joc în cartier alături de 

prieteni. Cu prietenii mei din 

copilărie am ieșit prima dată 

la fotbal, iar ei fi ind la un club 

privat, am mers și eu cu ei. 

De atunci am rămas în fotbal 

și pot spune că încă sunt pri-

eten cu cei alături de care am 

ieșit pentru prima dată cu min-

gea”, a descris goalkeeper-ul 

prima sa întâlnire cu fotbalul.

„Am avut un turneu cu echi-

pa din Baia Mare la București, 

am jucat cu Dinamo, cu Stea-

ua, cu Rapid și cu Sportul 

Studențesc, dacă bine țin min-

te. După primul turneu, am 

avut o competiție la Zalău și 

am fost urmărit de cei de la Di-

namo și acolo. Eram mic, aveam 

13 ani. M-au invitat să mă pre-

gătesc alături de ei pentru o 

săptămână la București. Mi-a 

plăcut ce am găsit acolo și am 

rămas ceva timp”, a declarat 

Muțiu, cu privire la aventura 

sa de la Dinamo.

„Sincer nu am o echipă pre-

ferată. Urmăresc fotbalul din 

afară, însă sunt foarte multe 

echipe care îmi plac, așa că nu 

vreau să zic că apreciez o echi-

pă mai mult sau mai puțin. 

Îmi place foarte mult Juven-

tus pentru fotbalul lor, pentru 

stilul de joc, iar Napoli pentru 

suporteri. Aș putea zice că îmi 

place mai mult fotbalul din Se-

ria A, iar un factor important 

e reprezentat de suporteri”, a 

afi rmat Vlad Muțiu.

Vlad Muțiu, portar „U” Cluj: 
„Vom face treabă bună împreună!”
Înlocuitorul lui Cosmin Dur-Bozoancă speră să facă față cu brio la „U”

Vlad Muțiu: „Simt că mi se potrivește acest club și vom face treabă bună împreună”
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