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Consult stomatologic 
de la distanţă?
OMS recomandă limitarea intervenţiilor sto-
matologice care generează aerosoli, pentru a 
evita răspândirea coronavirusului.  Pagina 4

POLITICĂ

Miniştrii, chemaţi în 
Comisia „Sparanghelul”
Încă se caută vinovaţii pentru îmbulzeala de 
pe Aeroportul Cluj, responsabilitatea este pa-
sată dintr-o parte în alta.  Pagina 5
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

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

EDUCAȚIE

Fără triaj epidemiologic la școală, 
părinții vor lua temperatura copiilor

POLITICĂ

Iohannis: „Dragi români, purtați 
mască, să scăpăm de epidemie!”

Ministerul Sănătăţii a decis 
să renunţe la procedura prin 
care copiilor li s-ar fi luat tem-
peratura la intrare în şcoală 
şi ar fi întrebaţi cum se simt. 
Astfel, şcoala începe fără tri-
aj epidemiologic. Secretarul 
de stat Dragoş Garofil a expli-
cat că îndatorirea de a lua 
temperatura copiilor înainte 
de a veni la şcoală le va reve-
ni părinţilor. Acesta a spus, în 
Comisia de învăţământ din Se-
nat, că părinţii vor fi cei care 
trebuie să verifice, în fiecare 
dimineaţă, starea de sănătate 
a copiilor.

„Un triaj zilnic va trebui să 
fie făcut acasă. Părinţii să eva-
lueze starea de sănătate, să 
termometrizeze copilul. Când 
are febră, copilul nu trebuie 
adus la şcoală. E o măsură 

obligatorie. De asemenea, una 
dintre măsurile esenţiale este 
de a separa pe cât posibil gru-
purile. Interacţiunea între cla-
se să fie cât mai mică, astfel 
încât atunci când apare un 
caz, el să fie izolat la nivelul 
acelei clase”, a explicat secre-
tarul de stat.

Preşedintele României, Kla-
us Iohannis, a făcut apel, mier-
curi, la români să poarte mas-
că şi să păstreze distanţa, în 
contextul în care s-a înregistrat 
un nou record privind numărul 
de îmbolnăviri cu noul corona-
virus. El a declarat că a purtat, 
miercuri, o discuţie cu minis-
trul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

„Dragi români, astăzi (miercuri 
– n.r.) din păcate avem iarăşi un 
record total nedorit peste 1.400 de 
persoane găsite de ieri până as-
tăzi cu COVID 19. Este prea mult 
şi vă rog, vă invit pe toţi purtaţi 
mască, păstraţi distanţa ca să scă-
păm de epidemie!”, a spus şeful 
statului, într-o conferinţă de pre-
să la Palatul Cotroceni.

„Este important pentru români 
să ştie că la acest moment în UE 
nu există un vaccin acceptat, 

aprobat, însă UE sprijină mai mul-
te proiecte de cercetare şi sperăm 
ca într-un viitor cât se poate de 
apropiat să benefi cieze de un vac-
cin. România este parte din acest 
efort şi România s-a înscris la UE 
în prima etapă pentru 10 milioa-
ne de doze de vaccin atunci când 
primul vaccin va fi  disponibil în 
UE”, a spus şeful statului.

Declaraţiile vin în contextul 
în care primul vaccin anti-co-
ronavirus aprobat din lume, 
anunţat marţi la Moscova, ur-
mează să fi e livrat pe pieţele 
străine sub denumirea de 
„Sputnik V”. Numele preluat 
de la primul satelit trimis pe 
orbita Pământului aminteşte de 
cursa către spaţiul cosmic în 
care s-au angajat Rusia şi Sta-
tele Unite ale Americii în peri-
oada Războiului Rece.

Situația epidemiei 
de coronavirus

65.177   de persoane infectate 
la nivel național
1.427.626   de teste prelucrate
485 pacienți la Terapie Intensivă

1.521  cazuri confi rmate la Cluj
31.048  vindecați

2.807  decese
*până la închiderea ediției

Parcul Central, stropit cu un sistem modern de irigații
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a inaugurat noul sistem de irigații anti-vandalism. Pagina 7

Clopoțelul va suna 
în 14 septembrie!
Varianta şcolii online a picat, elevii se vor întoarce în bănci
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a stabilit scenariul pentru noul 
an şcolar. Cum vor merge copiii din judeţul Cluj la şcoală? Pagina 6

Încă un pas spre Someșul modern

Primăria clujeană caută servicii de consultanță și management pentru proiectul revitalizării malurilor 
râului Someș, în zona Parcului Armătura și a Sălii Sporturilor „Horia Demian”. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 
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BĂIŞOARAV i bil

Regizorul Cristi Puiu a 

oferit noi declaraţii con-

troversate după ce s-a 

remarcat la Festivalul 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) 

printr-un discurs 

anti mască de protecţie.

Regizorul Cristi Puiu a ex-

plicat, în emisiunea Marius 

Tucă Show, reacţia de la TIFF 

2020, care a stârnit un val de 

controverse. Cristi Puiu spu-

ne că nu şi-a premediat dis-

cursul de la TIFF, chiar la pro-

iecţia noului sau film 

„Malmkrog”, şi pune totul pe 

seama unor supărări interne.

„Eram foarte supărat când 

am început să vorbesc la 

Cluj, ne-au ţinut jumătate 

de oră până să intrăm. Au 

fost mai mulţi factori: mas-

ca, frigul, ţânţarii. Am ce-

rut să vorbesc fără mască, 

ne-am născut fără mască. 

Aceste măsuri sunt tranzi-

torii (...) Ştiţi ce mă deran-

jează la toată povestea as-

ta? Frică din ochii omului!”, 

a declarat Cristi Puiu.

„Cred că dictatura este un 

lucru mult mai periculos de-

cât pandemia (...) Să coboa-

re de pe cal şi să vorbească 

cu poporul. Să nu-i mai tra-

teze pe oameni că pe nişte 

vite. Opriţi-vă cu frică, fri-

că, frică! Mă gândesc la fe-

tele mele şi nu am soluţie. 

Conceptul de afară a dispă-

rut. (...) Cred că lucrurile se 

vor rostogoli progresiv până 

în fundul Iadului”, a mai de-

clarat regizorul Cristi Puiu, 

potrivit Libertatea.

Cristi Puiu 
a şocat la TIFF 2020

Regizorul Cristi Puiu a 

declarat, vinerea trecută, la 

proiecţia în avanpremieră 

naţională a celui mai nou 

film al său, că este „inu-

man” că spectatorii să pri-

vească un film de 200 de 

minute purtând masca de 

protecţie pe faţă.

„Am muncit foarte mult 

la acest fi lm, fără mască. Am 

avut noroc. Uitaţi, stau, păs-

trez distanţarea socială, toa-

te normele sunt aici. Ce o să 

vedeţi aici pe ecran probabil 

că este încă o copie de lucru, 

dar nu fi lmul că atare, ci sub-

titrarea, deci s-ar putea să 

existe încă două-trei greşeli. 

N-am apucat să corectăm, 

pentru că nu ne-am gândit 

că o să lansăm vreodată acest 

fi lm din pricina acestei pan-

demii mondiale. Filmul a ie-

şit în Franţa, în săli de cine-

ma, fără distanţare socială şi 

fără mască, în interior, cum 

ar veni treaba. Şi asta este 

motivul pentru care eu nu 

particip la această poveste”, 

a explicat Cristi Puiu.

Cristi Puiu: „Dictatura 
este mai periculoasă 
decât pandemia!”
După ce a stârnit un val de controverse la TIFF 2020, regizorul Cristi Puiu îşi 
menţine poziţia împotrivă măştilor de protecţie cu o nouă declaraţie tăioasă

Regizorul Cristi Puiu a explicat ce s-a întâmplat pe scena de la TIFF, unde discursul său a stârnit numeroase controverse

regizorul Cristi Puiu, la proiecția filmului „Malmkrog” de la TIFF 2020

 „Mi se pare extraordinar de mişto 
că la Cluj oamenii sunt disciplinaţi 
şi atenţi la toate detaliile astea, 
dar cred că absolut orice abuz 
trebuie amendat. Şi dacă n-o 
faceţi dumneavoastră, prin vot de 
data asta, n-o face nimeni. Dacă 
n-o facem noi, n-o face nimeni. 

Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi 
şi respect şi distanţarea socială 
şi port masca când intru în absolut 
orice spaţiu închis. Dar, 
dacă mâine o să vă ceară 
dumneavoastră să mergeţi în 
mâini, credeţi-mă, o să mergeţi 
în mâini.Pe Eroilor.“

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Fenomenul astronomic 

care marchează, an de an, 

luna august este cel mai 

celebru curent de meteori, 

Perseide, a cărui fază 

maximă poate fi  observa-

tă şi din România.

Activitatea curentului de 

meteori Perseide începe din 

17 iulie şi se încheie pe 24 

august. Cea mai bună peri-

oadă pentru a le urmări es-

te după miezul nopţii, până 

pe la ora 3 sau 4 diminea-

ţa, când apune Luna. Ploa-

ia de stele va putea fi văzu-

tă în noaptea de 13/14 au-

gust. Faza de Lună plină, 

din 15 august, va îngreuna 

vizibilitatea „stelelor căză-

toare” anul acesta.

De unde poţi urmări 
Perseidele?

Zonele cu cer curat şi se-

nin promit cea mai bună vi-

zibilitatea asupra stelelor, ast-

fel, se pot observa maximum 

150 de meteori pe oră, dar 

pentru cei care vor să urmă-

rească ploaia de stele din zo-

na urbană, vor fi  vizibili doar 

10-20 meteori pe oră.

Cea mai bună zonă a 

municipiului Cluj-Napoca, 

din care oamenii se pot 

bucura de stelele căzătoa-

re, este zona Feleacului, 

fiind la înălţime.

Ce sunt Perseidele?

Curentul de meteori al 

Perseidelor este cel mai 

cunoscut de publicul larg 

dintre toţi curenţii majori 

de peste an. Acest lucru 

se datorează faptului că 

acest curent a dat dovadă, 

de-a lungul timpului, de 

activitate regulată, fiind 

observat de cel puţin 2.000 

de ani, dar şi din simplul 

motiv că perioada sa de 

activitate îndelungată ofe-

ră condiţii ideale de ob-

servare pentru cei din emi-

sfera nordică.

Meteorii intră în con-

tact cu pământul prin miş-

carea anuală pe orbită, iar 

acestea pot fi observate 

de cel puţin 2.000 de ani. 

De astfel, este cel mai di-

namic curent de meteori, 

datorită trecerii cometei 

Swift Tuttle în anul 1992 

pe la punctul cel mai apro-

piat de Soare. În acel mo-

ment s-a produs o inten-

sificare a activităţii. În 

anul 1991, frecvenţa me-

teorilor era de 400 pe oră, 

iar în prezent, aceasta a 

scăzut la 100 pe oră. Per-

seidele sunt radiatul în 

constelaţia Perseu, de un-

de i se trage şi numele.

Spectacolul Perseidelor pe cerul Clujului. 
Unde şi când pot fi urmărite stelele căzătoare?
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

promite un regulament 

prin care va fi  precizat 

clar în ce condiţii se pot 

folosi trotinetele care i-au 

scos din sărite pe clujeni.

Cluj-Napoca s-a umplut de 

trotinete electrice după ce Bolt 

a lansat aplicaţia prin care ele 

se pot închiria uşor, în aproape 

orice zonă din municipiu. Sute 

de clujeni s-au plâns însă în ul-

timele săptămâni de probleme-

le create de trotinetele verzi, fo-

losite în mod haotic de foarte 

mulţi utilizatori indisciplinaţi.

Trotinetele sunt utile, 
dar numai 
dacă se respectă legea

Primarul Emil Boc susţine 

că utilizarea trotinetelor în 

Cluj-Napoca este de actualita-

te, însă trebuie fi e conform le-

gii. El a promis că în viitor va 

fi  propus un regulament prin 

care se vor reglementa aspec-

tele ce ţin de utilizarea trotine-

telor. Edilul recunoaşte că acest 

mijloc de transport alternativ 

„nu poate fi  oprit”, însă poate 

fi  reglementată folosirea lui.

„Le lăsăm aşa cum spune 

legea, ele (trotinetele – n.r.) nu 

pot fi  oprite. Sunt un mijloc eu-

ropean modern, nou, decent, 

alternativ la maşină şi nu tre-

buie interzise. Să fi e foarte clar, 

trotinetele fac parte din viaţa 

noastră, ne place sau nu, însă 

totul doar în condiţiile legii şi 

prin asigurarea siguranţei şi se-

curităţii pietonilor şi a celor ca-

re le folosesc”, a declarat Emil 

Boc, miercuri dimineaţă, la un 

post local de radio.

Edilul a precizat că poliţiş-

tii vor face campanii de infor-

mare în următoarea perioadă, 

scopul fi ind conştientizarea 

utilizatorilor de trotinete. Vor 

fi  stabilite regulile de folosire, 

zonele în care se poate circu-

la cu ele, iar pentru cei care 

nu respectă regulile, poliţiştii 

vor aplica sancţiuni pe măsu-

ră, a dat asigurări Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca 
vrea un sistem de închiriat 
trotinete electrice

Primarul a precizat că ad-

ministraţia locală are în plan 

implementarea unui sistem de 

închiriat trotinete electrice, si-

milar proiectului de bike-sha-

ring. El a confi rmat că, momen-

tan, specialiştii lucrează la pro-

iectul câştigător în cadrul Bu-

getării participative, stabilind 

câte trotinete pot fi  acceptate 

în Cluj-Napoca, mai ales că, pe 

lângă Bolt, există şi alţi opera-

tori privaţi interesaţi.

„Trotinetele vor fi  ridicate da-

că nu sunt parcate unde trebu-

ie, proprietarii plătesc o taxă 

pentru utilizarea domeniului pu-

blic. O să avem un regulament 

pe care îl vom supune dezbate-

rii publice, pentru a stabili nu-

mărul total de trotinete pe care 

îl vom avea în oraş, private sau 

publice. Ele nu pot fi  lăsate ori-

unde”, a explicat primarul.

Trotinetele nu vor fi interzise, dar vor avea un regulament 
în Cluj-Napoca, promite primarul Emil Boc

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a făcut încă un 

pas spre reamenajarea malu-

rilor Someşului Mic, un pro-

iect pentru care administra-

ţia locală se bazează 

pe fondurile europene.

Municipalitatea a lansat 

o licitaţie publică în care 

caută servicii de consultan-

ţă în management de pro-

iect pentru proiectul „Revi-

talizarea culoarului de mo-

bilitate nemotorizată afe-

rent Someşului, moderni-

zarea şi extinderea infras-

tructurii pietonale şi ciclis-

tice pe malurile râului: zo-

na 2 – Parcul Armătura şi 

zona 3 – platoul Sălii Spor-

turilor «Horia Demian»”.

240.000 de lei pentru 
serviciile de consultanţă 
şi management

Potrivit anunţului, va-

loarea serviciilor de con-

sultanţă şi management 

pentru acest proiect se ri-

dică la 240.000 de lei, bani 

din fonduri europene. Ter-

menul-limită pentru depu-

nerea ofertelor este data de 

25 august 2020, 40% din 

punctaj fiind oferit pentru 

componenta financiară – 

preţul cel mai scăzut, re-

stul de 60% fiind oferit 

componentei tehnice.

Practic, Primăria Cluj-Na-

poca este în căutare de patru 

experţi-cheie, printre care un 

manager de proiect cu expe-

rienţă în managementul şi 

implementarea proiectelor fi -

nanţate din fonduri neram-

bursabile sau similare aces-

tora, dar şi un expert în achi-

ziţii cu experienţă în derula-

rea procedurilor de achiziţie 

publică şi legislaţie.

Mai departe, municipalitatea 

doreşte să contracteze un ex-

pert fi nanciar cu experienţă în 

elaborarea rapoartelor fi nanci-

are, cereri rambursare/plată, ra-

poarte progres fi nanciare şi ac-

tualizări buget, respectiv cel pu-

ţin un expert tehnic, cu experi-

enţă din postura de responsabil 

tehnic în implementarea proiec-

telor de infrastructură, fi nanţa-

te din fonduri nerambursabile.

Reamenajarea malurilor 
Someşului Mic, plănuită 
de arhitecţii spanioli

Reamintim că, în noiembrie 

2018, Consiliul Local a votat 

un acord de parteneriat pri-

vind colaborarea dintre Admi-

nistraţia Bazinală de Apă So-

meş-Tisa şi Municipiul Cluj-Na-

poca. Astfel, malurile râului 

Someşul Mic vor fi  moderni-

zate şi dezvoltate conform con-

cursului de soluţii „Rethinking 

Someş”, câştigat de arhitecţii 

spanioli de la fi rma Practica.

Ulterior, în mai 2019, con-

silierii locali au validat cheltu-

ielile legate de acest proiect 

major. Vorbim despre un pro-

iect împărţit pe două segmen-

te, în valoare totală de peste 

168 milioane de lei (circa 34,7 

milioane de euro), pentru ca-

re Primăria municipiului 

Cluj-Napoca doreşte să atragă 

fonduri europene. Acestea sunt:

– Revitalizarea culoarului 

de mobilitate nemotorizată afe-

rent Someşului, modernizarea 

şi extinderea infrastructurii pi-

etonale şi ciclisticile pe malu-

rile râului, zona I – Lunca So-

meşului Mic: valoarea totală 

este de 123.696.371 de lei, iar 

contribuţia proprie a Primări-

ei Cluj-Napoca fiind de 

34.038.247 de lei;

– Revitalizarea culoaru-

lui de mobilitate aferent So-

meşului, modernizarea şi 

extinderea infrastructurii pi-

etonale şi ciclistice pe ma-

lurile râului, zona II – Par-

cul Armătura şi zona III – 

platoul Sălii Sporturilor: va-

loarea totală este de 

44.242.722 de lei, contribu-

ţia proprie a municipalităţii 

fiind de 4.199.883 de lei.

Cum va arăta zona 
Someşului Mic 
după modernizare?

De precizat că, în luna mai a 

anului curent, Primăria a reuşit 

să pună mâna pe un proiect eu-

ropean de aproximativ 123,7 mi-

lioane de lei (circa 25,5 milioa-

ne de euro), pentru zona I de re-

vitalizare, potrivit Ziarul Finan-

ciar. Perioada de implementare 

a proiectului fi nanţat prin Pro-

gramul Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020 se întinde pâ-

nă în data de 30 aprilie 2023.

Planul integral de revitaliza-

re a malurilor Someşului Mic 

cuprinde, printre altele, amena-

jarea de patru noi poduri pieto-

nale şi de biciclete, mobilier ur-

ban, iluminat public, dotări de 

agrement, recreere şi sport, lu-

crări de protective vegetative, 

dar şi plantări de arbori. Plato-

ul Sălii Sporturilor ar putea de-

veni o platformă publică, adap-

tată în funcţie de anotimp.

Vor fi  modernizate şi spa-

ţiile publice (intersecţia stră-

zilor Alexandru Davila şi 

Donáth – Pod Horea şi Parcul 

Armătura – secţiune delimi-

tată de podeţ pietonal strada 

Parcul Feroviarilor şi pod stra-

da Fabricii). De asemenea, un 

pod pietonal va fi  amenajat 

în zona Parcul Rozelor (care 

va face legătura cu Parcul 1 

Decembrie 1918).

Încă un pas spre modernizarea 
malurilor Someşului Mic!
Primăria Cluj-Napoca caută servicii de consultanţă şi management pentru revitalizarea zonei 
Parcului Armătura şi a Sălii Sporturilor „Horia Demian”

Malurile Someşului Mic se schimbă radical, vor fi  amenajate alei pietonale pentru promenadă, piste de biciclete, dar şi terase

JOSÉ MAYORAL 
MORATILLA | 
arhitect spaniol Practica

 „Dintr-o barieră 
urbană care desparte 
oraşul în două, 
Someşul poate deveni 
un loc de întâlnire şi 
de petrecere a 
timpului liber, unde 
cele două maluri se 
întâlnesc. Proiectul 
prevede 
transformarea 
malurilor Someşului 
pe o lungime de 10 
km în alei pietonale, 
de agrement, cu piste 
de biciclete, cu locuri 
de concerte, cu zone 
de terase şi gradene 
care să faciliteze 
accesul la apă.“

PUBLICITATE
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Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (OMS), îngrijorată 

de impactul COVID-19 asu-

pra serviciilor de îngrijire 

stomatologică din întreaga 

lume, a formulat câteva 

principii pentru ca profesio-

niştii din domeniu să „mini-

mizeze” riscurile de trans-

mitere, informează AFP.

„OMS sugerează evitarea 

sau reducerea la minimum a 

tuturor procedurilor care ge-

nerează aerosoli, foarte frec-

vente în stomatologie (echi-

pamente de mare viteză, ul-

trasunete, pulverizare şi alte-

le)”, a declarat, în cadrul u-

nei videoconferinţe, doctor 

Benoît Varenne, din cadrul 

Programului de sănătate 

oro-dentară al OMS.

Sfaturi tehnice pentru 
minimizarea procedurilor

În recomandările sale adre-

sate autorităţilor din sistemul 

de sănătate şi personalului din 

acest sector, organizaţia OMS 

oferă sfaturi tehnice pentru mi-

nimizarea acestor proceduri 

atunci când acestea sunt in-

dispensabile (aspiraţie rapidă, 

climatizare adecvată şi altele).

Cu toate acestea, organi-

zaţia a subliniat importan-

ţa îngrijirii stomatologice, 

adesea trecută cu vederea, 

fiind considerată „costisi-

toare” şi „nefiind inclusă în 

asistenţa medicală de bază 

în numeroase ţări”, a preci-

zat Varenne.

„Afecţiunile stomatologi-

ce reprezintă o povară sani-

tară neglijată în multe state. 

Ele sunt surse de suferinţă, 

izolare socială şi chiar de-

ces, cum este noma, o for-

mă de cangrenă a cavităţii 

bucale ce afectează cu pre-

cădere copiii care suferă de 

malnutriţie, care au o stare 

de sănătate precară şi o igi-

enă defi citară”, a subliniat 

responsabilul OMS.

3,5 miliarde de oameni 
suferă de afecţiuni dentare

„Se estimează că aproape 

3,5 miliarde de persoane su-

feră de afecţiuni oro-dentare. 

Peste 500 de milioane de co-

pii au carii”, a precizat el.

În acest context deja difi cil, 

„serviciile de sănătate oro-den-

tară sunt puternic afectate” de 

pandemia de SARS-Cov-2, mul-

te fi ind suspendate în faţa ris-

curilor la care este expus per-

sonalul din acest sector, în con-

diţiile în care cererea s-a redus, 

pacienţilor „fi indu-le frică” să 

recurgă la aceste servicii.

„75% dintre statele mem-

bre OMS au indicat în ca-

drul unui sondaj că servici-

ile lor stomatologice au fost 

parţial sau total perturba-

te”, a spus Varenne.

OMS recomandă... 
consultare la distanţă!

Pe baza acestei constatări, 

OMS recomandă instituirea 

unor sisteme de consultare 

la distanţă pentru a evalua 

urgenţa îngrijirii, sugerând 

ca intervenţiile „neesenţiale” 

(controale, curăţare, îngrijire 

preventivă) „să fi e întârzia-

te”. OMS recomandă totoda-

tă să fi e oferite sfaturi pri-

vind igiena esenţială pentru 

o sănătate dentară bună (pe-

riaj, nutriţie adecvată, aten-

ţionări contra utilizării zahă-

rului, tutunului, alcoolului) 

şi să fi e respectate protocoa-

le stricte pentru consultări fi -

zice (distanţare, echipamen-

te, sterilizare, dezinfectare 

sistematică între două con-

sultaţii, precum şi interzice-

rea prezenţei unei persoane 

însoţitoare la cabinet).

Consult stomatologic de la distanță?!
Pentru a evita răspândirea coronavirusului, Organizația Mondială a Sănătății recomandă „evitarea 
sau reducerea” procedurilor stomatologice care generează aerosoli. Adică să nu deschizi gura!

OMS sugerează evitarea sau reducerea la minimum a tuturor procedurilor care generează aerosoli, foarte frecvente în stomatologie

ORGANIZAȚIA 
MONDIALĂ 
A SĂNĂTĂȚII 

 „Afecţiunile 
stomatologice 
reprezintă o povară 
sanitară neglijată în 
multe state. Ele sunt 
surse de suferinţă, 
izolare socială şi chiar 
deces, cum este 
noma, o formă de 
cangrenă a cavităţii 
bucale ce afectează 
cu precădere copiii 
care suferă 
de malnutriţie, 
care au o stare de 
sănătate precară 
şi o igienă defi citară“
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Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Marcel Ciolacu, 

liderul interimar al PSD, 

a anunţat, miercuri, că par-

tidul pe care îl conduce va 

depune în 17 august moţiu-

nea de cenzură împotriva 

Guvernului, susţinând 

că România este o „ţară 

în derivă” şi cu un guvern 

cu „zero credibilitate”.

„PSD nu va permite ca Ro-

mânia să se scufunde în incom-

petenţa şi hoţia patronată de 

Guvernul pe care îl conduceţi. 

Pe 17 august, Partidul Social 

Democrat va depune moţiunea 

de cenzură. Considerăm că e 

timpul să plecaţi acasă sau la 

puşcărie, în funcţie de faptele 

fi ecăruia”, a afi rmat Ciolacu, 

în plenul Parlamentului, după 

prezentarea raportului premie-

rului Ludovic Orban.

„Un haos imens cu o eco-

nomie pusă la pământ şi cu 

şomaj galopant, asta este Ro-

mânia după 9 luni de guver-

nare liberală, o ţară în derivă 

cu un guvern cu zero credi-

bilitate, un guvern în care mi-

niştrii se contrazic unul pe ce-

lălalt spre disperarea români-

lor care nu mai înţeleg nimic”, 

a mai spus Marcel Ciolacu.

El a susţinut că „PNL a fost 

interesat doar de alegeri, fur-

turi şi cât mai multe funcţii pen-

tru rude şi pentru clientela din 

partid”. De asemenea, Ciolacu 

l-a acuzat pe premierul Ludo-

vic Orban că „a sabotat cu bu-

nă ştiinţă sănătatea românilor”. 

Totodată, liderul interimar al 

PSD i-a mai transmis premie-

rului să îşi asume clar organi-

zarea alegerilor locale în con-

diţii de siguranţă şi să spună 

românilor cum vor merge co-

piii la şcoală pe 14 septembrie.

„Ar trebui să vă crape obra-

zul de ruşine. Aţi vămuit sănă-

tatea fi ecărui român ca să aveţi 

bani pentru partid şi pentru 

propriile buzunare. Un preju-

diciu de peste 650 de milioane 

lei, peste 800 de abateri con-

statate de Curtea de Conturi 

doar în starea de urgenţă. Dum-

nezeu ştie ce a urmat în urmă-

toarele 60 de zile în stările de 

alertă. Asta este România con-

dusă de dumneavoastră”, a mai 

afi rmat Marcel Ciolacu.

„Ciolacu trebuie 
să arate cât de ticălos 
e Guvernul Orban”

În replică, liderul senatori-

lor PNL, Daniel Fenechiu, a 

afi rmat că majoritatea PSD – 

ALDE – Pro România a sabo-

tat „în mod deliberat Guvernul 

Orban de la nivel parlamentar. 

În opinia senatorului liberal, li-

derul interimar al PSD, deoa-

rece candidează la şefi a soci-

al-democraţilor şi urmează ale-

gerile locale, trebuie să arate 

propriului partid „cât de tică-

los este Guvernul Orban”.

„Ştim că vă e frică de votul 

românilor, se vede, dar dum-

neavoastră sunteţi cei care, prin 

lege, aţi stabilit data alegerilor 

locale. (...) Sunt convins că dom-

nia sa trebuie să arate cât de ti-

călos este Guvernul Orban, cât 

de multe nenorociri a făcut Gu-

vernul Orban, cât de multe so-

luţii are PSD astăzi, uitând, pro-

babil, că Guvernul Orban vine 

după ani buni de guvernare PSD 

în care guvernele lui Liviu Drag-

nea au reuşit să le arate româ-

nilor ce înseamnă «bunăstarea» 

PSD-istă. Uită domnul Ciolacu 

şi mare parte din colegii de la 

PSD că avem astăzi Guvernul 

Orban tocmai datorită faptului 

că românii au adus o moţiune 

de cenzură împotriva PSD şi îm-

potriva majorităţii constituite de 

PSD”, a adăugat Fenechiu.

PSD va depune lunea viitoarea moţiunea 
de cenzură împotriva Guvernului Orban

Aglomeraţia care s-a creat 

pe Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca, în data de 9 

aprilie, când peste 1.800 

de români care urmau 

să lucreze la ferme din 

Germania la cules de spa-

ranghel s-au înghesuit pen-

tru a se îmbarca în 12 

curse charter, s-a produs 

pe fondul unor „disfuncţio-

nalităţi profunde”, a decla-

rat preşedintele comisiei 

parlamentare de anchetă 

privind acest caz, senato-

rul PSD Radu Oprea.

„Am constatat că aeropor-

tul a fost închis între orele 

9:00 – 11:00, pe o dispută în-

tre aeroport şi una dintre fi r-

mele de handling şi lucrul 

acesta a dus la întârzieri, la 

formarea aglomeraţiei în par-

carea aeroportului. Niciunul 

dintre românii care s-au afl at 

în acea zi în aeroport nu avea 

bilet, dar este un lucru per-

mis pentru cursele charter, şi 

sunt foarte multe elemente 

care arată disfuncţionalităţi 

profunde în relaţiile dintre cei 

care operează în interiorul Ae-

roportului Internaţional de la 

Cluj”, a precizat Oprea, marţi, 

după audierea reprezentanţi-

lor fi rmelor de handling.

Fermele din Germania 
au plătit zborurile

Potrivit senatorului PSD, 

din audieri a reieşit „foarte 

clar” că sunt ferme din Ger-

mania care au plătit zboruri-

le charter în cauză.

„A reieşit foarte clar că sunt 

ferme din Germania care au 

plătit zborurile charter. Am 

transmis scrisori către fi rme-

le care au operat zborurile re-

spective să ne comunice cine 

a plătit zborurile, astfel încât 

să putem să ajungem cu în-

trebările şi în Germania şi să 

afl ăm relaţiile între autorită-

ţile germane şi române cum 

s-au petrecut. Cei pe care i-am 

audiat până acum, unii ne-au 

vorbit despre organizatori, 

cum ar fi  reprezentanţii MAI, 

Poliţia de Frontieră, Poliţia 

Transporturi, alţii au spus că 

au venit în grupuri, dar în ace-

le grupuri oamenii se cunoş-

teau între ei, deci există un 

organizator care nu neapărat 

a fost prezent în Aeroportul 

Cluj”, a menţionat preşedin-

tele comisiei.

Miniştrii vor fi  chemaţi 
în faţa comisiei

Oprea a adăugat că au fost 

fi nalizate investigaţiile referi-

toare la ceea ce s-a întâmplat 

în aeroport pe 9 aprilie, iar acum 

comisia îşi îndreaptă atenţia că-

tre Ambasada României din 

Germania şi, ulterior, spre mi-

nistrul Transporturilor, Infras-

tructurii şi Comunicaţiilor, Lu-

cian Bode, al Afacerilor Inter-

ne, Marcel Vela şi al Afacerilor 

Externe, Bogdan Aurescu.

„Am fi nalizat investigaţiile 

privind ceea ce s-a întâmplat 

în Aeroportul Cluj, în acea zi. 

De acum, trebuie să mergem 

către Ambasada României din 

Germania, despre felul în care 

a existat corespondenţă între 

Guvernele Germaniei şi Româ-

niei, despre felul în care a apă-

rut articolul 10 în Ordonanţa 

Militară nr. 7, acel articol care 

se referă la zborurile charter. 

Imediat ajungem şi la miniştri, 

pentru că deja sunt elemente 

care ne arată că avem pentru 

ce să-l audiem pe ministrul 

Transporturilor, pe domnul Bo-

de, avem, de asemenea, ele-

mente care ne arată că trebuie 

să-l chemăm la comisie şi pe 

ministrul Afacerilor Interne, 

domnul Vela, acum aşteptăm 

să primim răspunsul de la Am-

basada Germaniei şi, în func-

ţie de ceea ce vom primi, vom 

constata dacă avem elemente 

pentru a-l audia şi pe domnul 

ministru al Afacerilor Externe”, 

a explicat social-democratul.

Comisia „Sparanghelul” 
se reuneşte 
săptămâna viitoare

Radu Oprea a susţinut că 

au fost constatate „disfuncţi-

onalităţi profunde în comuni-

care, în organizare, iar vidul 

legislativ este foarte clar”.

„Trebuie să ne explice dom-

nul ministru al Transporturi-

lor, de exemplu, de ce la acea 

dată nu exista reglementare în 

transportul cu autocare. Am 

văzut astăzi (marţi – n.r.) că 

au sosit 50 de persoane cu ace-

laşi autocar, deci nu exista ni-

cio distanţare fi zică. Veţi ve-

dea că au luat aceste măsuri, 

dar după Cluj. De ce a fost ne-

voie ca 1.800 de români să fi e 

puşi în pericol, în parcarea Ae-

roportului Cluj, şi să fi e supuşi 

riscului potenţial al infectării 

cu COVID-19? Dacă nu se în-

tâmpla Clujul, oare ar fi  luat 

toate măsurile necesare? Apoi 

au reuşit să revină cu legisla-

ţie”, a explicat Oprea.

Reamintim, că Parlamentul 

a aprobat constituirea acestei 

comisii la solicitarea liderilor 

PSD, Pro România şi ALDE, Mar-

cel Ciolacu, Victor Ponta şi Că-

lin Popescu-Tăriceanu. Comisia 

„Sparanghelul” se reuneşte din 

nou săptămâna viitoare. Până 

în prezent, au fost audiaţi, prin-

tre alţii, administratorul socie-

tăţii care gestionează parcarea 

Aeroportului – Goto Parking SRL 

– Adrian Florin Lotrean, direc-

torul general al Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca, David Ciceo, dar 

şi prefectul judeţului Cluj, Mir-

cea Abrudean.

Cine e vinovat pentru marea „îmbulzeală”?
Senatorul PSD Radu Oprea, preşedintele Comisiei „Sparanghelul”: Aglomeraţia de pe Aeroportul 
Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca s-a creat pe fondul unor disfuncţionalităţi profunde

Peste 1.800 de români s-au înghesuit, în data de 8 aprilie, în parcarea Aeroportului Internațional 
„Avram Iancu” din Cluj-Napoca, pentru a pleca în Germania la cules de sparanghel

DAVID CICEO | 
directorul general 
al Aeroportului 
Internaţional „Avram 
Iancu” Cluj-Napoca

 „În data de 8 aprilie, 
directorul operaţional al 
Aeroportului Cluj, Tudorel 
Lupoaie, a propus Poliţiei 
Transporturi să fi e 
autocarele cât mai 
departe, spre oraş. 
Poliţia Transporturi nu. 
A organizat cu o zi înainte 
să vină toate autocarele 
în faţă (la aeroport – n.r.), 
Poliţia Transporturi a 
strigat pasagerii şi ei au 
organizat tot, noi nu 
aveam nicio atribuţie 
acolo. Firma GOTO Parking 
(concesionarul parcării din 
faţa Aeroportului Cluj – 
n.r.) împreună cu Poliţia 
Transporturi 
au gestionat, în parcare, 
întreaga situaţie.“

MIRCEA ABRUDEAN | prefectul județului Cluj

 „Din punctul meu de vedere, au fost 
mai multe elemente care au dus la acel 
incident, au fost mai mulți factori care 
au determinat situația de acolo. În primul 
rând, o lipsă de colaboarare între 
Aeroport, companiiile aeriene 
și transportatori, între muncitori 
și companiile angajatoare. Oamenii 
au venit acolo fără să știe orele de plecare, 

fără să știe cu ce cursă pleacă, deci 
din acest punct de vedere a fost o lipsă 
de comunicare și colaborare. 
De asemenea, a lipsit un coordonator sau 
un organizator unic, care să gestioneze 
situația din punct de vedere al muncitorilor 
și al angajatorilor din Germania. Al doilea 
aspect a fost un vid legislativ care a fost 
constatat în ziua respectivă.“

Antreprenorul grec a 

început montarea grinzi-

lor metalice peste râul 

Mureş în vederea realiză-

rii lotului 2 al Autostrăzii 

A10 Sebeş-Turda.

Asocierea Aktor Technical 

Societe Anonyme (Aktor SA) 

– SC EuroConstruct Trading 

98 SRL a sporit mobilizarea 

pe lotul 2 al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda în ultimele luni, 

iar în această săptămână sunt 

montate grinzile metalice pes-

te râul Mureş, anunţă Com-

pania Naţională de Adminis-

trare a Infrastructurii Rutie-

re (CNAIR), în contrapartidă 

cu informaţiile din teren fur-

nizate de Asociaţia Pro Infra-

structură (API).

Imaginile surprinse de CNA-

IR vin la doar câteva zile du-

pă ce ultima vizită pe şantier 

a specialiştilor de la API. Re-

prezentanţii ONG-ului pentru 

infrastructură au realizat o no-

uă fi lmare aeriană pe lotul 2 

al Autostrăzii Sebeş-Turd şi 

spun că, deşi existau speran-

ţe pentru fi nalizare în acest 

an, mobilizarea fi ind în conti-

nuare mult sub aşteptări.

Ludovic Orban 
a dat prima „deşteptare” 
pe lotul 2

Totuşi, este deja a doua oa-

ră în acest an când grecii de 

la Aktor sporesc mobilizarea 

pe şantierul lotului 2. Spre sfâr-

şitul lunii mai, vizita premie-

rului Ludovic Orban i-a trezit 

din amorţeală pe constructo-

rii segmentului de 24,25 km 

între Pârâul Iovului şi intrarea 

în Aiud, care au apăsat atunci 

„pedala de acceleraţie”.

S-au trezit „aktorii” 
de pe „scena” 
Autostrăzii Sebeș-Turda?
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Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj a organizat, 

miercuri, o conferinţă de 

presă, unde s-a discutat 

scenariul pregătit pentru 

noul an şcolar, la nivelul 

judeţului Cluj.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean (IŞJ) Cluj a luat în cal-

cul unele variante pentru no-

ul an şcolar, înainte de decla-

raţia preşedintelui României, 

Klaus Iohannis, privind cele 

trei scenarii de desfăşurare a 

activităţilor, în funcţie de si-

tuaţia epidemiologică la nive-

lul fi ecărui judeţ.

„Am avut videoconferin-

ţe cu directorii şi le-am soli-

citat să analizeze la nivelul 

fi ecărei unităţi, în discuţiile 

cu consiliul profesoral, o va-

riantă viabilă de desfăşurare 

a cursurilor, cu păstrarea aces-

tor măsuri de distanţare fi zi-

că de un metru. Fiecare să-şi 

analizeze suprafeţele din să-

lile de clasă şi să vadă dacă 

elevii ar putea să vină cu to-

ţii la şcoală, dacă au nevoie 

de două schimburi, dacă au 

toată infrastructura şi logis-

tică necesară pentru a mer-

ge pe o variantă hibrid”, a 

declarat inspectorul şcolar 

general, Marinela Marc.

Fiecare şcoală este diferită

Această decizie a fost lua-

tă din mai multe motive, prin-

tre care infrastructura clădiri-

lor şi specialităţile şcolilor.

„Era greu de luat o decizie 

la nivel naţional şi chiar la ni-

vel de judeţ. Sunt clădiri cu 

posibilităţi diferite, sunt zone 

cu acces la tehnologie diferit, 

sunt licee cu specifi c diferit. 

La liceul de muzică, unde lu-

crează copilul şi instrumen-

tul sau la liceul cu program 

sportiv. I-am rugat, în funcţie 

de posibilităţile pe care le au, 

să-şi propună fi ecare un pro-

gram viabil, cu prioritatea de 

a veni la şcoală”, a explicat 

Marinela Marc.

În judeţul Cluj, învăţămân-

tul faţă în faţă se va desfăşu-

ra în proporţie de 50%, mai 

exact în 101 de şcoli. Majori-

tatea dintre acestea se afl ă în 

mediile rurale, unde nu sunt 

mulţi elevi într-o clasă, însă 

există câteva şcoli şi în Cluj-Na-

poca. Alte 109 şcoli vor func-

ţiona pe varianta hibrid – o 

parte dintre elevi merg la şcoa-

lă, alţii vor avea posibilitatea 

să participe activ la clasă, dar 

online, de acasă, urmând ca 

cele două grupe să facă schimb.

Clasele primare 
şi terminale au prioritate

Atât clasele primare, cât şi 

clasele a VIII-a şi a XII-a vor 

merge integral la şcoală. Fie-

care unitate de învăţământ şi-a 

regândit spaţiile de predare 

pentru aceste clase, astfel în-

cât să poată fi  ţinute cursuri, 

în condiţii de siguranţă. Ast-

fel, se vor ţine cursuri în bibli-

oteci, săli mari, laboratoare.

Clasele intermediare, a V-a 

– a XI-a, se vor organiza în 

funcţie de posibilităţile unită-

ţilor de învăţământ, unde se 

poate integral, unde se poate 

hibrid. S-au analizat situaţii-

lor şcolilor, în colaborare cu 

primăriile şi se asigură echi-

pamentul necesar pentru o 

parcurgere cât mai normală a 

anului şcolar, pentru cei care 

vor face şcoala online.

„De data aceasta, activita-

tea să fi e într-adevăr online. 

Orarul stabilit la 1 septembrie 

să fi e cunoscut de copii şi să 

nu conteze că sunt la şcoală 

sau acasă. Să ştie care le es-

te orarul, să participe la acti-

vităţi şi nu mai gândim din 

mers, să trimitem teme prin 

SMS sau pe grupuri de WhatsA-

pp”, a spus Marinela Marc.

„Am avut o discuţie cu 

domnul primar (Emil Boc, pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca – n.r.) ca să mă întrebe 

dacă au mai apărut noutăţi, 

dacă în afară de tehnologie 

mai e nevoie să asigure altce-

va, pentru siguranţa copiilor. 

Ne-am gândit că poate n-ar fi  

rău să facem o dezinfecţie a 

curţilor, pe care şcolile nu pot 

să o acopere”, a conchis in-

spectorul şcolar general.

Foto: Inspectorul şcolar general al 
judeţului Cluj, Marinela Marc, a 

precizat că şcoala va începe într-o 
variantă mixtă

Cum vor merge copiii 
clujeni la şcoală?
ISJ a stabilit scenariul pentru noul an şcolar. 
Varianta exclusiv online a sărit din schemă!

„Părinţii nu trebuie să aibă nicio emoţie. Noi am vrut să eli-
minăm statul în faţa calculatorului 6 ore pe zi pentru că din 
experienţa acestui semestru, din chestionarele aplicate a 
reieșit că în proporţie foarte mare nu-și doresc învăţământ 
exclusiv online. Din declaraţiile copiilor și ale părinţilor, re-
ieșea clar că copiii sunt obosiţi, sunt distrași, că nu mai au 
chef și sunt apatici”, a declarat Marinela Marc.

Astfel, școlile iau diferite măsuri, decalează orele de curs și 
pauzele.

„Să nu ne îmbulzim nici în curtea școlii, nici pe coridoare. 
Cu siguranţă va fi  greu la școală pentru personal, să fi e 
printre copii, să se asigure că se păstrează distanţa. Va fi  un 
program cu pauze decalate, ca să nu iasă toţi copiii în pau-
ze prin curte sau pe coridoare. Nu va fi  simplu, dar ne do-
rim ce e mai bine pentru ei, iar pentru ei e vital să vină la 
școală”, a completat Marc.

Vor fi  organizate inspecţii în toate școlile, pentru a se asigu-
ra că sunt luate măsuri de distanţare și igienă.

„Vom începe monitorizarea școlilor. Cred că școlile s-au să-
turat cât le-am vizitat înaintea examenelor. În toate școlile 
există gel, există măști, mănuși”, a completat inspectorul 
școlar general al judeţului Cluj.

Școala va începe în data de 14 septembrie
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O companie din Ploieşti 

se va ocupa de pregătirea 

documentaţiei pentru rea-

bilitarea a şase staţii pen-

tru transportul în comun 

din Cluj-Napoca.

SC Systegra Engineering, o 

companie cu sediul în Ploieşti, 

judeţul Prahova, a fost desem-

nată, marţi, câştigătoarea lici-

taţiei pentru prestarea servici-

ilor de proiectare a obiectivu-

lui de investiţii „SF, PT moder-

nizare staţii pentru transpor-

tul în comun”, publicată de 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca în data de 12 iunie 2020.

Centrul de Tranzit în re-

gim de Urgenţă din Timi-

şoara, Cinematograful In-

dependenţa din Târgovişte, 

Baza Aeriană Feteşti 86, mo-

dernizarea sistemului de 

parcări de la Aeroportul In-

ternational „Henri Coandă” 

din Bucureşti sau amenaja-

rea Planetariului de la ZOO 

Braşov se numără printre 

proiectele la care a lucrat 

firma din Ploieşti, prin di-

verse documentaţii.

Ce lucrări va executa 
compania din Ploieşti?

Reamintim că, în luna oc-

tombrie a anului trecut, ad-

ministraţia locală a luat deci-

zia să demoleze staţia de au-

tobuz din Piaţa Gării colţ cu 

strada Craiovei. Aceasta nu a 

mai fost modernizată de ani 

buni, întreaga zonă arătând 

deplorabil, ca o amintire pa-

lidă a epocii comuniste. Acum, 

Systegra Engineering a pus 

mâna pe contractul în valoa-

re de 36.850 de lei.

În ceea ce priveşte staţiile 

din Cluj-Napoca, prahovenii 

vor realiza studiul de fezabi-

litate preliminar, studiul geo-

tehnic, ridicarea topografi că, 

documentaţia tehnică pentru 

obţinerea autorizaţiei de con-

struire (DTAC), dar şi proiec-

tul tehnic, respectiv caietul de 

sarcini pentru şase staţii de 

autobuz cu acoperiş verde şi 

panou lateral.

Mai departe, potrivit caie-

tului de sarcini, documenta-

ţia prevede ca, pe lângă adă-

postul pentru călători, Syste-

gra Engineering se angajează 

să faciliteze şi alte funcţiuni, 

precum biroul de echipamen-

te ticketing, un grup sanitar 

cu o suprafaţă utilă de 20 mp, 

dar şi dispeceratul.

87 de staţii de autobuz 
vor fi  modernizate

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca a 

elaborat proiectul „Moder-

nizarea şi extinderea siste-

mului de transport public în 

zona metropolitană Cluj – 

etapa I”, care include şi mo-

dernizarea a nu mai puţin 

de 87 de staţii, respectiv ali-

nierea acestora la standar-

dele internaţionale.

„Cele cinci obiective stra-

tegice sunt: accesibilitatea, 

siguranţa şi securitatea, me-

diul, efi cienţa economică şi 

calitatea mediului urban”, se 

arată în proiectul de Hotărâ-

re nr. 29/24.04.2020, care 

aminteşte că, potrivit acestui 

plan, calitatea punctelor de 

oprire şi a zonelor de aştep-

tare ale transportului public 

este esenţială pentru păstra-

rea călătorilor şi pentru atra-

gerea de noi călători.

O companie din Prahova modernizează staţia de autobuz din Piaţa Gării

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările de instalare 

a noului sistem de irigaţii 

din Parcul Central 

au fost inaugurate 

sub privirile primarului 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, şi a viceprima-

rului Dan Tarcea.

În octombrie 2018, consi-

lierii locali urmau să aprobe 

indicatorii tehnico-economici 

pentru „sisteme automate de 

irigaţii în Parcul «Simion Băr-

nuţiu»”, investiţia ridicân-

du-se atunci la suma de 

1.309.190 de lei (TVA inclus). 

Acum, la aproape doi ani dis-

tanţă, lucrările care au debu-

tat în data de 28 octombrie 

2019 au fost fi nalizate, potri-

vit primarului Emil Boc.

„Realizarea unor sisteme 

automate de irigaţii în Parcul 

Central a devenit absolut ne-

cesară având în vedere schim-

bările climatice, cu perioada 

secetoase şi temperaturi ridi-

cate în perioada călduroasă a 

anului, pentru a facilita iriga-

rea şi întreţinerea suprafeţe-

lor de zone verzi, a materia-

lului dendrofl oricol plantat 

anual şi pentru a elimina ac-

cesul utilajelor de mare capa-

citate în perimetrul parcului, 

precum şi reducerea costuri-

lor pentru activitatea de iri-

gare a parcului”, a justifi cat 

investiţia Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca, conform re-

feratului de aprobare.

Până în prezent, irigarea 

spaţiilor verzi s-a realizat prin 

udarea cu furtunul de la hi-

drant, pe baza programelor 

lunare de lucrări de întreţine-

re stabilite de către Serviciul 

Spaţii verzi (arborii şi gazo-

nul din Parcul Central, zona 

verde din preajma Casinou-

lui, respectiv rondoul cu fl ori 

de la fântâna arteziană).

Cum funcţionează noul 
sistem de irigaţii 
din Parcul Central?

Noul sistem de irigaţii es-

te automatizat şi eficent a-

tât din punct de vedere ener-

getic, cât şi al consumului 

de apă. Captarea şi aducţi-

unea apei se face din albia 

râului Someşul Mic. Pentru 

realizarea sistemului, pre-

cum şi pentru traversările 

aleilor din parc, au fost fo-

losite soluţii tehnice de sub-

traversare, astfel încât să nu 

fie afectată trama stradală 

(Splaiul Independenţei), re-

spectiv aleile existente.

Zona verde irigată din Par-

cul Central „Simion Bărnuţiu” 

are o suprafaţă de 87.915 mp 

şi include 78 zone de udare 

– sistemul a fost sectorizat. 

Pentru realizarea sistemului 

de irigat a fost necesare 

27.800 metri de ţeavă polie-

tilenă, 2.842 aspersoare, do-

uă pompe pentru asigurarea 

debitului necesar. De aseme-

nea, a fost instalată o staţie 

meteo, un smart connector, 

un mecanism antivandalism 

şi senzori speciali pentru a 

sista irigarea în condiţii de 

ploaie sau sol saturat.

Alte caracteristici ale nou-

lui sistem de irigaţii sunt ges-

tiunea de la distanţă (sistemul 

va fi  programat de către Ser-

viciul Spaţii verzi din cadrul 

Primăriei prin transmisie wi-fi  

asupra controlerelor de coman-

dă, conform programului sta-

bilit), irigarea uniformă a spa-

ţiilor verzi prin automatizarea 

sistemului, dar şi metoda de 

udare care este aleasă în func-

ţie de vegetaţia existentă – prin 

aspersiune sau picurare.

Lucrarea a fost executată 

de Eco Garden Construct SRL, 

fi rma care s-a ocupat şi de în-

treţinerea gazonului de pe sta-

dionul Cluj Arena, dar şi de 

iarba din Parcul Central, du-

pă festivalul UNTOLD de anul 

trecut. Societatea controlată 

de Mircea Crăciun a câştigat 

licitaţia organizată de muni-

cipalitate în toamna anului 

2018, semnând contractul de 

1,2 milioane de lei (fără TVA).

Parcul Central din Cluj-Napoca, stropit 
cu un nou sistem de irigaţii anti-vandalism
Lucrările la noul sistem automatizat de irigaţii din Parcul Central „Simion Bărnuţiu” au fost finalizate

Lucrările de instalare a noului sistem de irigaţii din Parcul Central au fost fi nalizate

La sfârșitul lunii octombrie 2019, viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca, Dan Tarcea a confi rmat aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru reabilitarea și modernizarea par-
cului din Piaţa Ștefan cel Mare – din spatele clădirii 
Teatrului Naţional „Lucian Blaga”.

Potrivit viceprimarului, o noutate în modernizarea parcului 
cu „aspect dezolant” din centrul municipiului Cluj-Napoca 
va fi  dotarea acestuia cu un sistem de irigaţie modern anti-
vandalism, similar sistemului proaspăt montat în Parcul 
Central „Simion Bărnuţiu”.

Parcul cunoscut și ca „Mica promenadă” va fi  transformat, 
printr-un amplu proiect de modernizare. Primăria alocă 
13.574.836 de lei (circa 2,8 milioane de euro) pentru lucră-
rile de modernizare, de care s-au interesat trei asocieri de 
fi rme, printre care și Eco Garden Construct.

Primăria promite sistem modern 
de irigaţie antivandalism şi la Operă
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Google a anunţat lansarea 

unui sistem de avertizare în 

caz de cutremur pentru tele-

foanele mobile inteligente 

echipate cu Android din 

California, informează AFP.

Smartphone-urile primesc 

alerte declanşate de un sis-

tem de detectare a primelor 

semne ale unui cutremur, nu-

mit „ShakeAlert”, creat de In-

stitutul American de Geofi zi-

că (USGS) şi de partenerii săi 

de pe coasta de vest.

Sistemul foloseşte informa-

ţiile colectate de sute de seis-

mografe de pe teritoriul statu-

lui pentru a activa trimiterea 

alertelor care semnalează că „o 

mişcare telurică a început şi un 

cutremur este iminent”, potri-

vit site-ului dispozitivului.

„Am văzut o oportunitate de 

a utiliza Android pentru a fur-

niza oamenilor informaţii exac-

te şi utile legate de cutremure, 

atunci când le caută, dar şi aver-

tizări cu câteva secunde înain-

te pentru a se pune la adăpost, 

atât ei cât şi cei dragi, în cazul 

în care este necesar”, a explicat 

Marc Stogaitis, inginer la Go-

ogle, pe blogul companiei.

Telefoanele vor trimite 
automat un semnal

Utilizatorii de smartpho-

ne-uri Android au, de ase-

menea, posibilitatea de a par-

ticipa la o reţea bazată pe 

colaborare pentru detectarea 

cutremurelor, telefoanele fi -

ind adesea echipate cu mici 

accelerometre care măsoară 

mişcarea, capabile să detec-

teze seismele, a precizat Sto-

gaitis. „Telefonul dumnea-

voastră Android poate fi un 

mic seismograf care se co-

nectează la milioane de al-

te telefoane pentru a forma 

cea mai mare reţea de de-

tectare a cutremurelor din 

lume”, a explicat el.

Telefoanele mobile care 

observă ceea ce ar putea fi  

un cutremur pot trimite au-

tomat un semnal către un 

centru, unde computerele 

analizează datele privind miş-

carea şi informaţiile privind 

locaţia pentru a determina 

dacă un seism este în curs de 

desfăşurare, potrivit Google.

Locuitorii din California 

au crescut cu sabia lui 

Damocles deasupra capului 

şi în teama cutremurului 

„cel mare”, de o asemenea 

intensitate încât ar devas-

ta California, stat situat pe 

falia San Andreas şi care se 

confruntă în mod regulat 

cu seisme, deşi mişcările 

telurice de magnitudine ma-

re sunt relativ rare.

Google a lansat 
un sistem anti-cutremur 

Roverul Curiosity, aparţi-

nând NASA, a asolizat pe 

Marte în urmă cu opt ani, 

la data de 5 august 2012, 

şi peste câteva luni va 

mai avea „un coleg” 

de explorare, roverul 

Perseverance, lansat

de NASA la 30 iulie 2020.

Curiosity a trecut prin mul-

te pe Marte din momentul 

în care roţile sale au atins 

bazinul Craterului Gale, cu 

diametrul de 154 de kilome-

tri. Misiunea sa este de a stu-

dia dacă pe Marte a existat 

apă, substanţe organice şi 

surse de energie care ar fi  

putut să facă posibilă apari-

ţia vieţii microbiene în urmă 

cu miliarde de ani.

De la asolizare, roverul a 

parcurs peste 23 de kilometri 

pe Marte, a excavat 26 de mos-

tre de rocă şi 6 mostre de sol 

şi le-a oferit oamenilor de şti-

inţă date care au confi rmat 

ipoteza că în urmă cu miliar-

de de ani Marte era o plane-

tă primitoare pentru viaţă.

În plus, studierea compo-

ziţiei rocilor şi solului marţi-

an îi ajută pe cercetători să 

reconstituie modul în care a 

evoluat atmosfera Planetei Ro-

şii de-a lungul timpului, pier-

zându-şi cursurile de apă şi 

lacurile până a devenit deşer-

tul rece şi steril din prezent.

Roverul Curiosity şi-a fă-

cut acest selfi e (foto) în data 

de 15 iunie 2018 (Sol 2082).

Roverul Curiosity 
este de opt ani pe Marte

Veneţia, celebră în întrea-

ga lume pentru Piaţa San 

Marco sau Puntea 

Suspinelor, deţine o altă 

bogăţie, deseori trecută 

cu vederea – laguna sa. 

Ameninţată de creşterea 

nivelului de salinitate, 

laguna face obiectul 

unui proiect ce îşi propu-

ne extinderea zonelor 

cu stuf şi atragerea 

păsărilor şi a peştilor.

„Ideea principală este re-

crearea unui mediu care s-a 

pierdut de-a lungul timpul 

din cauza intervenţiilor u-

mane care au redirecţionat 

cursul apelor din lagună”, a 

explicat, pentru AFP, Rossella 

Boscolo Brusa, cercetătoare 

la Institutul superior pentru 

protejarea şi cercetarea me-

diului (Ispra), responsabilă 

de acest proiect.

Aceste operaţiuni, care au 

vizat curăţarea anumitor zo-

ne mlăştinoase şi combate-

rea malariei, au „condus la 

ape tot mai sărate şi la re-

ducerea trestiei, un habitat 

foarte preţios pentru specii-

le protejate sau de interes 

comercial”, a subliniat cer-

cetătoarea urmărind din bar-

că această vegetaţie tipică, 

de doi-trei metri înălţime.

Zona este liniştită, deran-

jată din când în când de câte 

o ambarcaţiune cu turişti. Cu 

puţin noroc, pot fi  observate 

exemplare de nagâţ, fl uierar 

sau de egretă.

„În prezent, mai există doar 

34 de hectare de stufăriş, du-

pă ce în trecut cel puţin ju-

mătate din lagună era acope-

rită cu stuf şi mlaştini (sau 

aproximativ 17.000 de hecta-

re). În Veneţia, un cartier se 

numeşte Cannaregio tocmai 

pentru că a ajuns până depar-

te”, a declarat Adriano Sfriso, 

profesor la Universitatea Ca 

Foscari din Veneţia, „canna” 

însemnând stuf în italiană.

Stuful necesită un nivel re-

dus de salinitate, de sub 15. 

Însă, în prezent nivelul de sa-

linitate a ajuns la 30 în cen-

trul lagunei, foarte aproape 

de cel al mării (35, în medie).

Aport de apă dulce

Denumit „Life Lagoon Re-

fresh”, proiectul îşi propu-

ne să injecteze apă dulce 

din râul Sile pentru a redu-

ce nivelul de salinitate. Un 

mic „canal”, operaţional din 

mai, permite o modulare a 

debitului de apă în funcţie 

de progresul proiectului sau 

de evenimente, cum ar fi 

mareele înalte.

„În prezent, fl uxul este de 

trei sute de litri pe secundă, 

dar urmează să crească la cinci 

sute înainte de a ajunge, în 

viitor, până la un metru cub 

pe secundă”, a explicat Simo-

ne Sponga, de la compania de 

inginerie hidraulică Ipros.

Pentru a menţine apa dul-

ce în zona vizată, astfel încât 

să servească drept suport pen-

tru stuf, au fost instalate „cor-

doane” biodegradabile din fi -

bre de nucă de cocos. Vege-

taţia se reface în mod natu-

ral, însă operaţiunile de re-

plantare vor accelera acest 

proces, pentru a restabili apro-

ximativ douăzeci de hectare 

de plantaţie de trestie, potri-

vit profesorului Sfriso.

În mod regulat, Carlo Mar-

chesi şi angajatul său, Adria-

no Croitoru, extrag cu atenţie 

mici mănunchiuri de stuf pe 

care le replantează apoi după 

ce le transportă cu barca la 

câţiva kilometri distanţă. „Vom 

reconstrui laguna pe care stră-

bunicii noştri o ştiau, mult 

mai bogată în peşti şi păsări”, 

a declarat Marchesi, în vârstă 

de 56 de ani. Intervenţii simi-

lare au loc cu plante acvatice 

datorită participării pescarilor 

şi a vânătorilor.

„Lumea noastră”

Timp de un an şi jumăta-

te au avut loc discuţii, uneori 

tensionate, între toate părţile 

interesate pentru a se ajunge 

la un acord, esenţial pentru 

succesul proiectului.

„Pentru noi, pescarii şi vâ-

nătorii din Veneţia, laguna re-

prezintă viaţa, lumea noastră. 

Dacă o conservăm, vom pu-

tea profi ta cât mai mult şi să 

o lăsăm mai departe copiilor 

noştri”, a declarat Massimo 

Parravicini, preşedintele prin-

cipalei asociaţii locale de pes-

cari şi vânători amatori.

Acest entuziast în vârstă de 

58 de ani participă la operaţi-

unile de replantare faneroga-

melor, „plante fundamentale 

pentru ecosistem, deoarece 

aduc oxigen la adâncimi şi li-

mitează impactul valurilor pro-

vocate de ambarcaţiuni”.

O monitorizare continuă fa-

ce posibilă evaluarea progresu-

lui în ceea ce priveşte salinita-

tea, vegetaţia sau fauna. Spe-

cialiştii verifi că astfel evoluţia 

speciilor de peşti, specifi ce ha-

bitatului cât şi protejate, cum 

ar fi  guvidul de iarbă, dar şi 

specii importante pentru pes-

cuit, precum dorada, chefalul, 

cambula sau bibanul, a expli-

cat Luca Scapin, cercetător la 

Universitatea din Veneţia.

Proiectul, susţinut de regi-

unea Veneţia şi de Comisia Eu-

ropeană, vizează, de aseme-

nea, să sporească prezenţa pă-

sărilor, cum ar fi  stârcul roşu.

Italienii încearcă salvarea 
mediului din laguna Veneţiei
Pe lângă gondole, Piaţa San Marco şi Puntea Suspinelor, Veneţia 
plănuieşte să atragă turiştii cu bogăţia naturală a superbei lagune

Experienţa din Veneţia ar urma să fi e aplicată şi în alte zone care se confruntă cu probleme similare, 
cum ar fi  Hyeres în Franţa, Albufera în Spania şi deltele Nestos şi Porto Lagos din Grecia.
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Uniunea Europeană 

a denunţat alegeri prezi-

denţiale „nici libere, nici 

echitabile” în Belarus 

şi a ameninţat cu sancţi-

uni împotriva celor res-

ponsabili de violenţe, 

potrivit unei declaraţii 

adoptate de cele 27 de 

state membre ale blocului 

comunitar, relatează AFP.

„Alegerile prezidenţiale or-

ganizate duminică nu au fost 

nici libere, nici echitabile”, 

afi rmă Cei 27. „Poporul Be-

larusului merită mai mult!”, 

a adăugat blocul comunitar.

Cele 27 de state membre 

ale UE denunţă o „violenţă 

disproporţionată şi inaccep-

tabilă din partea autorităţilor 

statului”. Ele solicită înceta-

rea represiunii şi „eliberarea 

imediată şi necondiţionată a 

tuturor celor reţinuţi”.

„Vom efectua o revizui-

re aprofundată a relaţiilor 

Uniunii Europene cu Bela-

rus. Ar putea fi vorba, prin-

tre altele, de luarea de mă-

suri împotriva celor respon-

sabili de violenţe, arestări 

nejustificate şi de falsifica-

rea rezultatelor alegerilor”, 

precizează blocul comuni-

tar european.

Miniştrii de Externe 
din UE vor dezbate 
problema din Belarus

Opozanta Svetlana Tiha-

novskaia (foto) a contestat 

victoria proclamată a pre-

şedintelui în exerciţiu 

Aleksandr Lukaşenko. Ea a 

fost obligată să se refugie-

ze în Lituania. Uniunea Eu-

ropeană a cerut liderilor po-

litici din Belarus „să se an-

gajeze într-un dialog auten-

tic şi inclusiv cu societatea 

în sens larg pentru a evita 

noi violenţe”.

Evoluţia situaţiei din Be-

larus a fost considerată, marţi, 

drept „foarte serioasă” de că-

tre purtătorul de cuvânt al 

şefului diplomaţiei europene, 

Josep Borrell. Situaţia din Be-

larus se va afl a pe ordinea de 

zi a reuniunii informale a mi-

niştrilor de Externe ai UE, ca-

re va avea loc la 27-28 au-

gust, la Berlin.

Preşedintele în exerciţiu al 

Belarusului, Aleksandr Luka-

şenko, a câştigat alegerile des-

făşurate duminică în această 

ţară, obţinând 80,23% din 

voturi, a anunţat luni Comi-

sia Electorală Centrală, citând 

rezultatele preliminare ale 

unui scrutin tensionat, mar-

cat de violenţe şi acuzaţii de 

fraude electorale.

UE ameninţă cu sancţiuni Belarusul, 
după alegerile „nici libere, nici echitabile”

Ministrul german 

de Externe, Heiko Maas 

a avertizat Rusia împotri-

va unor noi consecinţe 

dacă o instanţa germană 

va decide că statul rus 

a fost complice la presupu-

sa asasinare comandată 

a unui cetăţean georgian 

la Berlin anul trecut, 

potrivit DPA.

„În cazul în care vor exis-

ta astfel de constatări în aceas-

tă decizie, se poate presupu-

ne că vom răspunde din nou”, 

a declarat şeful diplomaţiei ger-

mane, după o întâlnire cu omo-

logul său rus, Serghei Lavrov, 

la Moscova, unde s-a afl at 

într-o vizită de o zi.

Cu ocazia acestei vizite, 

Heiko Maas intenţiona să cla-

rifi ce o serie de probleme ca-

re au tensionat relaţiile dintre 

Moscova şi Berlin, în particu-

lar cazul uciderii unui geor-

gian, anul trecut, la Berlin, de 

către un asasin rus.

Crima care a generat 
tensiuni între Berlin 
şi Moscova

Această crimă a generat 

o furtună diplomatică între 

Germania şi Rusia, inclusiv 

expulzări reciproce de diplo-

maţi şi ameninţări cu impu-

nerea de sancţiuni. Un geor-

gian de 40 de ani, care tră-

ia în exil în Germania şi ca-

re ar fi  luptat „în al doilea 

război ruso-cecen”, a fost 

ucis în parcul Kleiner Tier-

garten din Berlin de către un 

asasin trimis de serviciile 

speciale ruse, conform me-

dia germane şi ruse.

„Când există probleme de 

rezolvat, este întotdeauna cel 

mai bine să avem o discuție 

sinceră. Acesta este motivul 

pentru care călătoresc astăzi 

în Rusia pentru prima dată de 

la începutul pandemiei CO-

VID-19. Nu este un secret fap-

tul că ne-am regăsit în ape tul-

buri încă de anul trecut“, a 

spus Maas, într-o declarație re-

misă de Ministerul german de 

Externe., înainte de plecarea 

sa din Rusia..

„Relațiile germano-ruse 

sunt prea importante pentru 

a fi  lăsate la voia întâmplă-

rii. (…) Doar dacă Moscova 

este implicată în probleme 

internaționale cheie, vom 

obține rezultate care să fi e 

testul timpului. Acest lucru 

se aplică în egală măsură cu 

situația din estul Ucrainei, în 

Libia și în Siria. Comporta-

mentul Rusiei este de aseme-

nea important în ceea ce 

privește controlul armelor. 

Am dori ca Rusia să se achi-

te de această responsabilita-

te”, a completat Heiko Maas.

Vizita șefului diplomației 

germane în Rusia, a doua de-

plasare externă după cea din 

Israel de la debutul președinției 

germane a Consiliului UE, sur-

vine și în contextul în care U-

niunea Europeană, sub 

președinție germană, a adop-

tat primul set de acțiuni îm-

potriva unor atacuri ciberne-

tice desfășurate inclusiv de 

hackerii GRU.

Gazoductul Nord Stream 
2, mărul discordiei între 
SUA, Germania şi Rusia

Vizita sa în Rusia a avut loc 

pe fondul tensiunilor în jurul 

proiectului de gazoduct Nord 

Stream 2, care a afectat relaţi-

ile dintre Germania şi SUA.

Gazoductul, construit în 

prezent pe sub Marea Balti-

că, va extinde capacitatea con-

ductei cu acelaşi nume afl ată 

deja în funcţiune, urmând să 

transporte gaze ruseşti direct 

în Germania, cea mai mare 

economie a Europei.

Statele Unite ale Americii 

au impus deja sancţiuni îm-

potriva acestui proiect, într-un 

stadiu aproape de fi nalizare, 

argumentând că respectiva 

conductă va creşte dependen-

ţa Uniunii Europene de Rusia 

în materie de hidrocarburi.

Ofi ciali germani au condam-

nat sancţiunile americane, iar 

unii critici susţin că SUA se 

opun noului proiect de con-

ductă pentru că ar dori să vân-

dă mai mult din gazul lor na-

tural lichefi at Europei.

Heiko Maas a avut o dis-

cuţie şi cu secretarul de stat 

american Mike Pompeo în we-

ekend, în care şi-a exprimat 

nemulţumirea faţă de ame-

ninţarea SUA cu noi sancţiuni 

în legătură cu Nord Stream 2.

După scurta escală la Mos-

cova, ministrul german de 

Externe urma să se deplase-

ze la Sankt-Petersburg pen-

tru a aduce un omagiu victi-

melor asediului Leningradu-

lui (numele oraşului din pe-

rioada sovietică) din partea 

Germaniei Naziste în timpul 

celui de-Al Doilea Război 

Mondial, a indicat biroul său 

într-un comunicat.

Sute de mii de oameni au 

decedat în timpul asediului 

de peste doi ani, din 1941 pâ-

nă în 1944, în mare parte din 

cauza foametei.

Berlinul şi Moscova, din nou la cuţite
Germania transmite Rusiei să se aştepte la „consecinţe” dacă se confirmă complicitatea 
statului rus la presupusa asasinare la comandă a unui cetăţean georgian la Berlin

Heiko Maas, a avertizat Rusia împotriva unor noi consecinţe în urma asasinatului de anul trecut

HEIKO MAAS | 
Ministrul german 
de Externe

 „Când există 
probleme de rezolvat, 
este întotdeauna cel 
mai bine să avem 
o discuție sinceră. 
Acesta este motivul 
pentru care călătoresc 
astăzi în Rusia pentru 
prima dată de la 
începutul pandemiei 
COVID-19. Nu este un 
secret faptul că ne-am 
regăsit în ape tulburi 
încă de anul trecut“
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore Ale-
xandrescu, mobilat, utilat, C.T. 
proprie, geamuri termopan, 
ocupabil imediat, preţ 73.500 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (2.7)

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (2.5)

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Cumpăr casă modestă ne-
renovată cu teren pentru par-
care, în zonă centrală sau se-
micentrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, poziție, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-
vis de Pensiunea Sfânta Sava, te-
ren plan, compact, pretabil pen-
tru construcții de anvergură, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, curent electric, carte fun-
ciară, preț 4 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (2.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (2.7)

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
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GRA-

TUIT

asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (2.7)

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piaţa Flora, apartament cu 2 
camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă liniștită, 
preţ negociabil, aproape de mijloa-
cele de transport în comun 9, 29, 
24B, 52. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.14)

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

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

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

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

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

SPAȚII

¤ Închiriez spațiu P+M, suprafața 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informații suplimentare sunați 
la telefon 0722-550874. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, licențiată în drept, cu 
experiență, caut loc de muncă în 
domeniul juridic, Cer și ofer serio-
zitate. 

¤ Clujean, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porci. Seriozitate ma-
ximă. Relaţii la telefon 0749 
974302. (5.7)

¤ Clujean serios, caut de lu-
cru sau execut zugrăveli în 
domeniul finisări, lavabil, pla-
chez în polistiren, repar șpa-
leţi, vopsesc în ulei pe lemn, 

fier, trag glet. Cei interesaţi 
mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Clujan, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porc. Seriozitate ma-
ximă. Relaţii la telefon 
0749-974302. (6.7)

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

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

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

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

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

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.

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

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

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(2.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, pllata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (4.7)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer 
servicii de curăţenie pentru 
asociaţii de proprietari, cabi-
nete, spaţii de birouri, de 
preferat în zona Sigma Cen-
ter, Calea Turzii, cart. Bună 
Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

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

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YARIS 
HIBRID, an 2012, 165000 km/
bord, în stare foarte bună de func-
ţionare, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.14)

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

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 4 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la tel. 
0733-612054. (6.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţiona-
re. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (8.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (9.14)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0759-660846. (6.14)

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

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (2.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (7.7)

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

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg, producţie 2019, 
produs bio din zonă nepoluată. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (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 suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (7.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi. 
Informaţii la tel. 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. Pen-
tru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut 
femeie singură, văduvă, fără 
obligaţii, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condiţiile de viaţă. Aș-
tept telefoane la nr. 
0756-787551. (10.20)

PIERDERI

¤ Pierdut card parcare persoane 
cu dizabilități, pe numele de MOȘ 
MĂRIOARA. Îl declar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

CITAȚIE

Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Florin, 
Dorobanţu Simona-Iustina și asociații, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Napoca  nr. 25,  ap. 5, 7, judeţul Cluj, citează  
pe toți succesibilii cu domiciliul necunoscut, să se prezinte 
la sediul biroului notarial în data de 21 septembrie 2020, 
ora 11.00, în Dosar 40/2020 pentru a participa, în calitate 
de succesibili, la dezbaterea procedurii succesorale după 
defunctul TŐRŐK GHEORGHE, decedat la data de 
26.10.2010, cu ultimul domiciliu în mun. Cluj-Napoca, str. 
Cehoslovaciei, nr. 49, ap. 16, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile 
imobile/mobile ale defunctului.

CITAŢIE

Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Florin, 
Dorobanţu Simona-Iustina și asociaţii, cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 25, ap. 5, 7, Judeţul Cluj, citează 
pe succesibila HOSSU FELICIA (căsătorită Călugăr) cu 
domiciliu necunoscut, precum și toţi succesibilii cu domiciliul 
necunoscut, să se prezinte la sediul biroului notarial în data 
de 28 septembrie 2020, ora 11.00, în Dosar 37/2020 pentru 
a participa, în calitate de succesibili, la dezbaterea procedurii 
succesorale după defuncta HOSSU SILVIA, decedată la data 
de 06.04.2020, cu ultimul domiciliu în mun. Cluj-Napoca, 
str. Unirii, nr. 8, ap. 1, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs. 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile 
imobile/mobile ale defunctei. În cazul în care nu acceptaţi 
moștenirea legală în termen de 1 an de la data deschiderii 
moștenirii se va prezuma conform art. 1.112 Cod civil că 
aţi renunţat la moștenire.

ANUNȚ DE MEDIU

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

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

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

ACORD DE MEDIU

SDEE – TN Sucursala Cluj Napoca anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Electrifi carea zonei Valea 
Gârboului“ propus a fi  amplasat în comuna Florești, str. 
Valea Gârboului, jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din Mun. 
Cluj-Napoca, str. Dorobanților Nr. 99 și la adresa titularului: 
Str. Taberei Nr. 20, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-
joi între orele 09-14 și vineri între orele 09-12.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului, din Mun. Cluj-Napoca, str. 
Dorobanților, Nr. 99”
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U-BT Cluj l-a pierdut 
pe Darko Planinic
Darko Planinic va evolua pentru KK 
Zadar, echipă ce nu a mai jucat într-o 
competiţie europeană din stagiunea 
2010-2011. Formaţia din Zadar joa-
că în campionatul Croaţiei și în Liga 
Adriatică, iar anul trecut a cucerit 
Cupa Croaţiei. De altfel, la KK Zadar 
evoluează Jure Planinic, fratele mai 
mic al lui Darko.
Pivotul croat a fost unul dintre cei 
mai buni jucători de la U-Banca 
Transilvania Cluj în stagiunea pre-
cedent. Pe plan intern, Planinic a 
adunat 13.7 puncte, 6.1 recupe-
rări și 1.1 pase decisive în 18 par-
tide. Pe plan extern, pivotul croat 
a înregistrat următoarele statis-
tici: 16.1 puncte, 5.4 recuperări și 
1.5 pase decisive în 14 meciuri.
De-a lungul carierei sale, sportivul 
de 29 de ani a mai trecut pe la BC 
Siroki, Maccabi Tel Aviv, KK Cibona, 
Buducnost, Baskonia, Herbalife 
Gran Canaria și Dinamo Sassari.

Lucescu a pierdut 
primul meci 
la Dinamo Kiev
Antrenorul român Mircea Lucescu a 
suferit primul eșec de la preluarea 
echipei ucrainene de fotbal Dinamo 
Kiev, 1-2 cu Desna Cernigov, marţi, 
într-un meci amical.
Viktor Ţîgankov a marcat golul vice-
campioanei Ucrainei (80), în timp 
ce pentru Desna, formaţie clasată 
pe locul al patrulea în stagiunea re-
cent încheiată au înscris Aleksandr 
Filippov (32) și Ilia Șevţov (82).
Lucescu a început meciul cu 
Bușcean – Timcik, Kedziora, Sirota, 
Karavaev – Sidorciuk, Buialski, 
Ţitaișvili, Liedniev, Buleţ – 
Supriaga. În repriza a doua au ju-
cat Boiko – Kedziora, Zabarnîi, 
Sirota, Karavaev (Vivcearenko, 65) 
– Sidorciuk (Andrievski, 75), 
Buialski (De Pena, 81), Șaparenko, 
Liedniev (Ţîgankov, 58), Duelund 
– Supriaga (Sol, 67).
Vineri, în primul meci al lui Lucescu 
pe banca echipei, Dinamo a în-
vins-o pe Veres Rivne cu 3-0.
Dinamo Kiev ca juca pe 15 au-
gust un nou meci de verifi care, 
cu FC Polisia Jitomir.

Firfirică şi Rotaru, 
rezultate notabile 
după pandemie
Atleţii români Alina Rotaru și Alin 
Firfi rică s-au clasat pe locul 6 la 
săritura în lungime, respectiv 
aruncarea discului, marţi, la reu-
niunea internaţională Paavo 
Nurmi Games, desfășurată la 
Turku (Finlanda), care a deschis 
sezonul internaţional de atletism.
Alina Rotaru (CSM București, 27 de 
ani) a fost la primul concurs impor-
tant după perioada de pauză cau-
zată de pandemia de coronavirus, 
sportiva pregătită de Mihai Corucle 
terminând pe locul șase în proba 
de săritura în lungime, cu o perfor-
manţă de 6,31 m, realizată la a pa-
tra încercare. Proba a fost câștigată 
de britanica Jazmin Sawyers, cu 
6,54 m, urmată de compatrioata 
sa Abigail Irozuru, 6,52 m, și de fi n-
landeza Maria Huntington, 6,50 m.
Firfi rică a fost la al treilea concurs în 
perioada post-izolare, sportivul legi-
timat la CSA Steaua și pregătit de 
antrenoarea Daniela Costian, termi-
nând al șaselea, cu 60,98 metri. 
Victoria a revenit suedezului Daniel 
Stahl (campionul mondial din 
2019), cu 69,23 m, urmat de litua-
nianul Andrius Gudzius (campion 
mondial în 2017), 66,39 m, și de 
slovenul Kristjan Ceh, 66,07 m.

Pe scurt

PUBLICITATE

Un fotbalist al echipei 

FC Barcelona 

a fost testat pozitiv 

la noul coronavirus 

după ce a revenit 

la antrenamente 

pentru noul sezon, 

a anunţat, miercuri, 

clubul spaniol, 

citat de Reuters.

Barca a menţionat că ju-

cătorul este izolat la locu-

inţa sa şi e asimptomatic, 

adăugând că nu a avut con-

tact cu niciunul dintre fot-

baliştii care vor face de-

plasarea la Lisabona, pen-

tru turneul Final 8 al Li-

gii Campionilor.

„După testele PCR realiza-

te marţi după-amiaza unui 

grup de nouă jucători, care 

au început presezonul mier-

curi, unul dintre ele a ieşit po-

zitiv la Covid-19”, a menţio-

nat clubul catalan, fără a dez-

vălui numele celui în cauză.

FC Barcelona a informat 

autorităţile sportive şi sani-

tare competente şi a efectu-

at ancheta epidemiologică, 

a precizat clubul blaugrana.

Cei nouă jucători care au 

început pregătirile pentru 

noul sezon sunt Rafinha, 

Carles Alena, Pedri, Fran-

cisco Trincao, Oriol Rosell, 

Juan Miranda, Matheus Fer-

nandes, Moussa Wague şi 

Jean-Clair Todibo.

FC Barcelona va juca 

vineri cu Bayern Munchen 

(22:00), în sferturile de 

finală ale Ligii Campioni-

lor, în turneul Final 8 de 

la Lisabona.

Cazul pozitiv de la FC 

Barcelona vine după o serie 

de infectări înregistrate la 

echipele din Spania, Real 

Madrid, Sevilla, Atletico Ma-

drid, toate săptămâna tre-

cută, Betis Sevilla, Alaves, 

Mallorca şi Espanyol, cazuri 

comunicate marţi, şi Celta 

Vigo, miercuri.

Coronavirusul a lovit şi echipele 
importante din Spania

START Smida 2020. 

Pandemia de coronavirus 

schimbă modul de desfă-

şurare şi organizare a 

cursei din Apuseni. 

Organizatorii au pus la 

dispoziţie trei curse de 26 

de kilometri, 11 kilometri 

şi o cursă pentru copii.

• Program predare kituri (Ca-

bana Parcului Natural Apu-

seni, Smida)

• Sâmbătă, 15 august, inter-

val orar 14:00-18:30

• Duminică, 16 august, inter-

val orar 07:00-09:30

START SMIDA (Smida Trail, 

Adventure Run in Transylva-

nia) este o competiţie de aler-

gare montană care se desfăşoa-

ră în Parcul Natural Apuseni, 

Transilvania. Întrecerea va avea 

loc în perioada 15-16 august 

2020 la Cătun Smida (Parcul 

Natural Apuseni), comuna Be-

liş, judeţul Cluj. Competiţia afl a-

tă la a treia ediţie crează o sim-

bioză între iubitorii de natură, 

sport, cultură şi distracţie.

Clasamentul pentru Smi-

da Trail Run şi Adventure Run 

se stabileşte pe categoriile 

Open, feminin şi masculin. 

Se premiază primii 5 clasaţi 

Open la Smida Trail Run 

(26km) şi primii 3 clasaţi 

Open la Adventure Run 

(11km). Se premiază primii 

3 clasaţi la categorie de vâr-

stă la Smida Trail Run.

Start SMIDA 2020. 
Organizatorii au 
anunțat programul!

CFR Cluj s-a testat la înce-

putul săptămânii de coro-

navirus înaintea pregătirii 

de vară, dar veştille nu sunt 

deloc cele pe care le aştep-

tau ofi cialii. Conform fana-

tik.ro, Damjan Djokovici, 

Adrian Păun şi Cristi 

Moldovan (antrenorul cu 

portarii) sunt în continuare 

pozitivi la Covid-19.

Cei trei vor fi  testaţi din nou, 

iar dacă vor ieşi negativ, vor pu-

tea să se alăture lotului. Dan Pe-

trescu a avut un test neconclu-

dent şi va fi  testat din nou, iar 

dacă rezultatul este unul pozi-

tiv ar putea conduce echipa în 

continuare de la distanţă. Con-

form OMS, persoanele infecta-

te cu noul COVID-19 nu mai pot 

transmite virusul după 14 zile, 

însă UEFA a anunţat că niciun 

jucător sau membru al staff-ului 

cu rezultat pozitiv nu are drep-

tul să participe la meciurile din 

cupele europene.

CFR Cluj ar trebui să debu-

teze în Liga Campionilor pe 18 

sau 19 august împotriva celor 

de la Floriana, într-un meci pro-

gramat în Malta într-o singură 

manşă. Ardelenii pot da peste 

Dinamo Zagreb o săptămână 

mai târziu, în turul 2, dacă vor 

învinge echipa malteză.

Coronavirusul nu este 
singura problemă la CFR

Lotul din Gruia este plin de 

frământări interne după ce în 

ultimele luni au fost probleme 

cu achitarea unor bonusuri con-

tractuale. Clubul a pierdu deja 

nume importante în această va-

ră, iar Kevin este decis şi el să 

se despartă de CFR.

Francezul nu îşi doreşte să 

mai continue la CFR Cluj, fi ind 

atras de o ofertă venită din par-

tea turcilor de la Samsunspor. 

Fundaşul mai are însă 2 ani de 

contract cu echipa din Gruia şi 

poate pleca doar în schimbul u-

nei sume de bani. Bogdan Ma-

ra a dat de înţeles că Boli ar pu-

tea să o părăsească pe CFR Cluj 

doar în cazul unei oferte de pes-

te 500.000 de euro.

„Boli are din câte am înţeles 

eu ofertă din Turcia. Să vedem 

despre ce este vorba. Aşteptăm 

să vedem ce ofertă i se face clu-

bului CFR, iar dacă o considerăm 

acceptabilă, o vom lua în consi-

derare. Boli este jucătorul CFR-ului, 

pe următorii doi ani de zile şi va 

rămâne jucătorul nostru. Noi l-am 

cumpărat din China, am plătit 

bani pe el şi este jucătorul 

CFR-ului. Am plătit 400-500 de 

mii de euro. O sumă considera-

bilă şi de asta nu suntem dispuşi 

să ne despărţim de Boli în orice 

condiţii. E un jucător important 

pentru noi. Nu cerem o sumă 

mare, dar noi nu vrem să ne des-

părţim de Boli”, a declarat Bog-

dan Mara pentru DigiSport.

CFR Cluj nu poate pleca 
în cantonament

Echipa antrenată de Dan Pe-

trescu nu poate pleca în canto-

nament în străinătate din cau-

za pandemiei de coronavirus. 

„Bursucul” este obligat să pre-

gătească noul sezon în ţară, iar 

acest lucru dă mari bătăi de cap.

Canciula, dar şi lipsa meciu-

rilor amicale sunt două dintre 

cele mai apăsătoare problem în 

această vară în Gruia.

CFR Cluj nu scapă de COVID-19. 
Păun și Djokovici, pozitivi.
CFR Cluj are trei cazuri de coronavirus active în lot după valul de infectări de luna trecută

Damjan Djokovici şi Adrian Păun sunt în continuare infectaţi cu noul coronavirus
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