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Primăria preia 
o creşă privată
O creşă nouă cu 60 de locuri va fi  preluată 
în cartierul Bună Ziua, parte a unui „troc” 
cu un dezvoltator imobiliar.  Pagina 3

POLITICĂ

Liber la „măcel” 
în pădurile protejate?
Deputaţii ar putea elimina prevederile le-
gate de protejarea pădurilor din parcurile 
naţionale, adoptate în Senat.  Pagina 4
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Cripta unei familii nobiliare din Transilvania a devenit
o „toaletă” publică pentru trecători și este ocolită de turiști. 
Monitorul de Cluj a vizitat grota contelui Bethlen,
unică în Europa, acum îngropată de mizerie și nepăsare. Pagina 7

Istorie de peste două secole, înecată în rahat!

• 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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ACTUALITATE

Anchetă după ce 14 polițiști clujeni 
au fost infectați cu coronavirus

ADMINISTRAȚIE

14 poliţişti din cadrul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean 
(IPJ) Cluj au fost testaţi pozi-
tiv cu coronavirus. În cazul 
acestora, Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP) Cluj a demarat 
o anchetă epidemiologică. De 
asemenea, spaţiile de lucru vor 
fi  dezinfectate.

„În cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Cluj au 
fost confirmate 14 cazuri de 
îmbolnăviri în rândul poliţiş-
tilor. Conducerea Inspectora-
tului a dispus, pe lângă mă-
surile zilnice de protecţie sa-
nitară, aplicarea unor măsuri 
suplimentare de dezinfectare 
a spaţiilor de lucru, în vede-
rea prevenirii şi limitării răs-
pândirii virusului COVID-19. 
De asemenea, în acest con-
text, în cadrul Direcţiei de Să-
nătate Publică este desfăşura-
tă o anchetă epidemiologică”, 

a precizat purtătorul de cu-
vânt al IPJ Cluj.

Totodată, reprezentanţii in-
stituţiei îi asigură pe clujeni 
că activitatea poliţiştilor nu 
este afectată, specificând că 
adjunctul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj nu este 
infectat cu coronavirus, în ciu-
da zvonurilor apărute în spa-
ţiul public.

„Cazurile de îmbolnăviri 
existente la nivelul instituţiei 
nu afectează buna desfăşurare 
a activităţilor în slujba comu-
nităţii. Facem precizarea că ad-
junctul Inspectoratului de Po-
liţie Judeţean Cluj nu este in-
fectat cu virusul COVID-19. Asi-
gurăm cetăţenii că IPJ Cluj are 
capacitatea de a aplica măsu-
rile dispuse conform competen-
ţei, astfel încât comunitatea să 
fi e în siguranţă”, au precizat 
reprezentanţii IPJ Cluj.

După strada Napoca, a înce-
put plantarea arborilor cu ba-
lot și în Piața Lucian Blaga. Pâ-
nă în prezent, au fost plantați 
28 din cei 68 de arbori care vor 
fi  plantați în proiectul de ame-
najare a zonei centrale.

Primarul municipiului Cluj-
Napoca, Emil Boc, și vicepri-
marul Dan Tarcea s-au foto-
grafiat în timp ce au dat o mâ-
nă de ajutor la plantarea aces-
tora. În urmă cu câteva zile, 

au fost plantați și primii ar-
bori pe strada Napoca, acolo 
unde aceștia lipseau cu 
desăvârșire.

Reamintim, că lucrările de 
modernizare în Piața Blaga și 
pe străzile Napoca, Petru Ma-
ior, Emil Isac și Republicii (pâ-
nă la intersecția cu strada 
Avram Iancu) sunt în plină 
desfășurare. Acestea trebuie 
finalizate integral până la 
sfârșitul lunii noiembrie.

Situația epidemiei 
de coronavirus

32.948 de persoane infectate 
la nivel național

854.241 de teste prelucrate

235 pacienți la Terapie Intensivă

771 cazuri confi rmate la Cluj

21.692 vindecați

1.901 decese
*până la închiderea ediției

Pe Autostrada Sebeș-Turda se rezolvă problemele, apar altele!
A început relocarea stâlpilor de înaltă tensiune care blocau lucrările pe lotul 1 al A10. Pagina 2

„Bătălia” pentru teste
Sute de clujeni s-au programat la centrele de testare COVID-19
Instituția Prefectului județului Cluj a publicat lista centrelor din Cluj-Napoca unde 
se pot face analize la cerere pentru infecția cu coronavirus, dar multe dintre ele nu fac 
teste contra cost, iar altele sunt extrem de ocupate în următoarele zile. Pagina 5

Clujul e tot mai verde! Primii arbori, 
plantați în Piața Lucian Blaga.
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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 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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La un pas să fie 
decapitat în pădure

Un biker de curse off-road a fost la un pas 
să fi e decapitat de o sârmă pusă între doi 
copaci drept „capcană” pentru motocicliști. 
Incidentul s-a petrecut într-o pădure din co-
muna clujeană Luna de Sus. Bikerul a scă-
pat cu viaţă, însă s-a ales cu răni grave, iar 
corzile vocale i-au fost afectate, potrivit a1.

ro. Norocul tânărului a fost că sârma, pusă 
la mai bine de un metru înălţime de sol, a 
lovit mai întâi în scutul din piept, iar apoi a 
sărit la gât. Poliţia anchetează dacă sârma 
a fost pusă intenţionat de proprietarul tere-
nului din zonă pentru a-i înlătura pe moto-
cicliști, deoarece sârma era legată de copaci 
exact pe traseul marcat.

Afaceristul Ioan Bene, 
în arest la domiciliu 
până la extrădare
Magistraţii italieni au emis, luni, un man-
dat de arestare preventivă în cazul afaceris-
tului clujean Ioan Bene, condamnat defi ni-
tiv în România pentru evaziune fi scală. O 
măsură similară a fost luată și în cazul 
Alinei Bica. Fosta șefă a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism (DIICOT) și contro-
versatul om de afaceri Ioan Bene vor fi  pla-
saţi în arest la domiciliu în Italia, până la 

momentul pronunţării unei decizii privind 
extrădarea. Decizia a fost luată de o Curte 
de Apel din Italia și poate fi  contestată, însă 
hotărârea este executorie.

Se redeschide 
a treia piaţă volantă
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă 
redeschiderea pieţei volante din cartierul 
Grigorescu, pe strada Sigismund Toduţă, în 
fi ecare zi de marţi, între orele 15:00 – 
19:00, începând de astăzi. Aceasta se alătu-
ră astfel pieţei volante din cartierul 
Gheorgheni (strada Unirii, capătul liniei 3), 
deschisă în fi ecare zi de joi, între orele 15:00 
și 19:00 și celei de pe platoul Sălii 
Sporturilor „Horea Demian”, deschisă în fi e-
care zi de sâmbătă, între orele 07:00-15:00. 
Din pieţele volante clujenii au posibilitatea 
să achiziţioneze legume și fructe proaspete 
de sezon direct de la producători.

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După aproape șase ani de 

la semnarea contractului 

pentru lotul 1 al Autostrăzii 

A10 Sebeș-Turda, lucrările 

sunt încă departe de a fi  

recepționate.

Lotul 1 al Autostrăzii A10 

Sebeș-Turda se numără printre 

secțiunile care, cel puțin pe hâr-

tie, ar trebui să fi e gata la fi na-

lul anului 2020. Vestea bună 

este că, pe lotul construit de 

Impresa Pizzarotti, s-a intrat în 

linie dreaptă cu relocarea stâl-

pilor de înaltă tensiune la no-

dul rutier Alba Iulia Nord.

„În scurt timp vom scăpa 

de acest blocaj interminabil, 

iar antreprenorul general va 

putea să termine ultimele pi-

le ale pasajului peste calea fe-

rată și instalarea tablierului 

metalic”, anunță specialiștii de 

la Asociația Pro Infrastructură 

(API). Relocarea stâlpilor LEA 

110 KV era unul dintre bloca-

jele invocate de către construc-

tor care îl împiedica să termi-

ne lucrările la pasaj.

Ritmul de lucru 
al constructorului, 
la fel de lent

Stâlpii Linia Electrică Ae-

riană (LEA) vor fi  mutați de 

fi rma Electromontaj SA și se 

dorește fi nalizarea lucrării în 

cursul lunii iulie. Apoi, con-

structorul Impresa Pizzarotti 

va avea câmp liber să avan-

seze rapid cu construcția e-

fectivă a pasajului peste ca-

lea ferată și a nodului rutier 

Alba Iulia Nord, scriu colegii 

de la Ziarul Unirea.

„Din păcate, nu este sufi -

cient. Ritmul de lucru al ce-

lor de la Pizzarotti este în con-

tinuare extrem de redus. Ba 

chiar în zona Oarda i-a lovit 

«blestemul Meșterului Mano-

le», fi ind nevoiți să demoleze 

o parte din zidul armat din 

cauza execuției defi citare”, 

mai anunță reprezentanții 

ONG-ului pentru infrastructu-

ră, semnalând în continuare 

situația critică pe A10.

Șansele de fi nalizare, 
„zero”. Deschidere 
parțială pe lotul 1?

În zona Sebeș, pilele po-

dului principal nu sunt ter-

minate, iar grinzile de be-

ton nu sunt ridicate. În acest 

fel, șanse pentru finalizarea 

nodului rutier în acest an 

„sunt zero”, consideră 

specialiștii. 

Reamintim, că data de 30 

noiembrie 2020 este ultimul 

termen de fi nalizare asumat 

de constructor pentru tron-

sonul de 17 km între Sebeș 

și Pârâul Iovului.

API solicită încă o dată res-

ponsabililor din Compania Na-

ţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNAIR), 

dar și ai constructorului, să 

deschidă parțial autostrada 

cât mai rapid în acest an. Vor-

bim despre circa 8 km, pe bre-

telele scurte între nodurile Al-

ba Iulia Sud și Sebeș, care ar 

degreva DN1, o șosea extrem 

de aglomerată.

A10, lovită de „blestemul” 
Meșterului Manole
Asociația Pro Infrastructură solicită deschiderea parțială pe 8 km 
ai lotului 1. Șansele de finalizare în 2020, „minime spre zero”!

După aproape șase ani, pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda lucrările sunt departe de a fi  gata

Dacă pe Autostrada A10 Sebeș-Turda lucrările curg greoi, situația 
este puțin mai prietenoasă cu șoferii pe Autostrada Transilvania. 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a 
inițiat un proiect de act normativ pentru declanșarea de expro-
prieri necesare construirii Tunelului Meseș, de pe A3.

Este propusă aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publi-
că de interes național, „Secțiunea 3B – Tunel Rutier cu profi l de au-
tostradă în zona Meseș, situat pe teritoriul localității Românași, din 
județul Sălaj”, din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada 
Brașov – Târgu Mureș – Cluj-Napoca – Oradea”.

Proiectul prevede despăgubiri în cuantum de 8.346 lei pentru 
șase imobile cu o suprafața totală de 5.859 mp, potrivit econo-
mica.net. Parte din A3, noul tunel rutier va avea o lungime de 
2,89 de kilometri – cel mai lung din țară – și urmează să fi e scos 
la licitație pentru proiectare și execuție până în data de 30 iulie 
2020, conform informațiilor actualizate de pe site-ul Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Valoarea estimată a contractului pentru Tunelul Meseș este de 
987,83 milioane de lei (fără TVA), acesta urmând să fi e semnat 
în aprilie 2021, dacă nu vor fi  contestații, potrivit prognozei 
CNAIR. În cazul în care lucrurile vor decurge conform noilor pla-
nuri ale CNAIR, cel mai lung tunel de autostradă din România 
ar trebui fi nalizat până în anul 2024.

Se face loc pentru Tunelul Meseș (A3), 
cel mai lung din țară

ASOCIAȚIA PRO 
INFRASTRUCTURĂ 

 „Într-un scenariu 
optimist, în 2020 
se poate deschide 
circulația pe cei 17 km 
dintre Alba Iulia Nord 
și Sebeș, dar numai 
pe bretelele scurte 
conectate în sensurile 
giratorii A1-A10. 
Pentru asta, CNAIR 
trebuie să iasă din 
zona de confort și 
să-și asume 
răspunderea unei 
recepții parțiale.“
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali vor dez-

bate, la ședința extraordi-

nară de astăzi, un proiect 

de Hotărâre privind darea 

în administrarea Centrului 

Bugetar de Administrare 

Creșe Cluj-Napoca a unei 

creșe din cartierul Bună 

Ziua, acolo unde proprie-

tarii Grand Hotel Italia 

construiesc un asamblu 

de 15 locuințe.

Proiectul de Hotărâre pre-

vede darea în administrare, 

în favoarea Centrului Buge-

tar de Administrare Creșe 

Cluj-Napoca, a imobilului si-

tuat în municipiul Cluj-Na-

poca, strada Theodor Capi-

dan nr. 17, compus din te-

ren în suprafață de 1.000 mp 

și construcție cu destinație 

de creșă, având valoarea de 

inventar de 24.086 lei pen-

tru teren și 1.145.836 lei pen-

tru construcție.

În urmă cu o lună, Consi-

liul Local a acceptat oferta de 

donație a creșei și a terenului 

aferent acesteia, afl at în pro-

prietatea companiei Terastar 

SRL. Construirea creșei și do-

narea acesteia în proprietatea 

municipiului a fost o condiție 

impusă în Planul Urbanistic 

Zonal (PUZ) pentru constru-

irea ansamblului de locuinţe 

din zona str. Nicolae Drăga-

nu – str. Fadrusz János – str. 

Vasile Conta – str. Dimitrie 

Paciurea.

Clădirea în care va 

funcționa creșa are regim de 

înălțime P+E, fi ind alcătui-

tă din 4 camere de grupe, o 

sală multifuncțională și mai 

multe spații administrative. 

Prin hotărârea nr. 259 din 19 

iunie 2014, privind PUZ-ul 

str. Nicolae Drăganu – str. Fa-

drusz János – str. Vasile Con-

ta – str. Dimitrie Paciurea, 

Consiliul Local stabilea că be-

nefi ciarul va ceda cu titlu gra-

tuit către Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca suprafața de 

teren de 600 mp pentru ame-

najarea unui parc, lângă bi-

serică, și 1.000 mp pentru 

construirea unei creșe.

După fi nalizare, va fi  ce-

dată de asemenea și creșa. 

Nu vor fi  recepționate lucră-

rile de construire a locuințelor 

decât după recepționarea și 

cedarea creșei, împreună cu 

terenul aferent de 1.000 mp 

către Municipiul Cluj-Napo-

ca. PUZ-ul prevedea ca în ve-

cinătatea Grand Hotel Italia 

vor fi  în total 15 blocuri 

S+P+3E+ER, un bloc 

P+2E+M, o creșă, o biseri-

că și o zonă de parcări și gră-

dini publice orășenești.

15 blocuri construite de 
patronii Grand Hotel Italia

Terastar SRL este adminis-

trată de Simion Prunean și 

italianul Gianni Batani, iar ca 

și asociați îi are pe Luciana 

Perugini, Cristina Batani, Gi-

anni Batani, Paola Batani. 

Aceștia conduc și Grand Ho-

tel Italia, hotelul de cinci ste-

le de pe strada Trifoiului, afl a-

tă în vecinătatea ansamblu-

lui de locuințe.

La momentul aprobării 

PUZ-ului, vecinii din zonă au 

găsit mai multe nereguli, pe 

care le-au prezentat consilie-

rilor, fapt care i-a făcut atunci 

să amâne luarea unei decizii. 

Ei reclamau că nu este asigu-

rat spațiul minim pentru în-

conjurarea bisericii, și nici re-

trageri laterale și posterioare 

de 10 metri, dar nici parcajul 

auto nu este asigurat. Cu toa-

te acestea, PUZ-ul a fost apro-

bat în vara anului 2014.

Administrația locală va prelua 
o creșă privată din Bună Ziua

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

103 pacienți depistați 

pozitiv cu coronavirus 

erau internați, până ieri, 

în spitalele de specialitate 

din Cluj-Napoca. Este 

vorba despre cel mai 

mare număr de pacienți 

internați din data de 23 

mai și până în prezent.

Potrivit buletinului de pre-

să emis de prefectul județului 

Cluj, luni, în cele două spita-

le dedicate pentru tratarea bol-

navilor de COVID-19, respec-

tiv Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase și Spitalul de Pne-

umoftiziologie, erau internați 

103 pacienți infectați cu noul 

coronavirus. Dintre aceștia, 71 

de persoane sunt locuitori ai 

județului Cluj, restul prove-

nind din județele învecinate.

Prefectul județului Cluj, 

Mircea Abrudean (foto), a 

confi rmat, pentru Monitorul 

de Cluj, că în prezent mai sunt 

disponibile doar 33 de locuri 

în cele două spitale de speci-

alitate din oraș. De asemenea, 

doar 14 locuri sunt libere la 

secțiile de Anestezie Terapie 

Intensivă din județul Cluj, o 

situație alarmantă.

Reamintim, că managerul 

Spitalului de Pneumoftizio-

logie „Leon Daniello” din 

Cluj-Napoca, dr. Vasile 

Mureșan, anunța, în urmă cu 

câteva zile, că Secția de An-

estezie Terapie Intensivă (ATI) 

este plină, pentru prima da-

tă de la izbucnirea pandemi-

ei. „În prima fază au fost 

mulți asimptomatici. Acum 

avem numai pacienți simp-

tomatici, chiar dacă sunt for-

me mai ușoare și moderate”, 

declara dr. Mureșan.

Familia prefectului 
a fost externată

Abrudean a solicitat exter-

narea din spital, cu toate că 

testul său COVID-19 este în-

că pozitiv. Prefectul, soția sa 

și copilul lor de doar nouă 

luni au fost diagnosticați cu 

noul coronavirus în urmă cu 

11 zile, solicitând, luni, exter-

narea din spital, în baza Or-

dinului ministrului Sănătății 

nr. 1137/23.06.2020. Asimp-

tomatici, cei trei vor rămâne 

în continuare în izolare la do-

miciliu, a anunțat prefectul.

El a mulțumit personalu-

lui de la Spitalul Clinic de 

Boli Infecțioase pentru grija 

pe care o acordă pacienților 

internați aici. „Mulțumim în-

tregului personal de la Spi-

talul Clinic de Boli Infecțioase 

din Cluj-Napoca pentru pro-

fesionalismul și dedicația cu 

care își fac meseria și pen-

tru grija pe care o acordă tu-

turor pacienților internați 

aici”, a adăugat prefectul.

Nu în ultimul rând, Abru-

dean a lansat un apel la res-

ponsabilitate, arătând că 

scăderea numărului de in-

fectări depinde de fiecare. 

„Vă doresc tuturor sănăta-

te și vă îndemn, pe mai de-

parte, la responsabilitate 

maximă și grijă față de dum-

neavoastră și toți cei dragi. 

Riscurile sunt tot mai ma-

ri și depinde doar de noi să 

trecem cât mai repede pes-

te această perioadă dificilă 

și să revenim încet la nor-

malitate”, a spus prefectul 

județului Cluj.

Locuri limitate în spitalele COVID-19. 
Familia prefectului, externată.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Școala Gimnazială „Iuliu 

Hațieganu”, una dintre 

cele mai bine cotate 

instituții de învățămât din 

cartierul Mănăștur, se 

luptă de ani de zile pen-

tru un spațiu mai mare.

Primăria municipiului Cluj-

Napoca a lansat, luni, licitația 

pentru extinderea Școlii Gim-

naziale „Iuliu Hațieganu”, de 

pe strada Grigore Alexandres-

cu. Proiectul prevede constu-

irea unui corp de clădire nou, 

lipit de cel existent, cu regim 

de înălțime P+2E+Eretras 

+Etehnic, care ar urma să 

găzduiască peste 400 de elevi.

Extinderea va cuprinde 

spații de învățământ, spații 

administrative, spații socia-

le, spații multifuncționale. 

Prin construirea noii clădiri, 

municipalitatea urmărește 

redistribuirea unor funcțiuni 

în imobilul existent, termo-

izolarea și remodelarea plas-

ticii fațadelor și echiparea 

clădirii cu facilități pentru 

persoane cu dizabilități. 

Suprafața construită va fi de 

1.264,96 mp.

15 săli de clasă 
pentru 450 de elevi

Soluția arhitecturală pro-

pune realizarea unui nou corp 

de clădire P+2E+Eretras+ 

Etehnic, alipit celui existent 

denumit tronsonul T2, cu ur-

mătoarele funcțiuni:

• 15 săli de clasă având ca-

pacitatea maximă de 448 elevi 

confi gurate astfel: 10 săli a câ-

te 30 de elevi, 2 săli a câte 32 

de elevi, 3 săli a câte 28 de elevi;

• spații de birouri pen-

tru cadre didactice având 

o suprafață însumată de 

82,17 mp;

• un depozit dotat cu raf-

turi și frigidere (corn și lap-

te), deservit de un acces di-

rect din exterior, conform 

legislației în vigoare;

• o bibliotecă dotată cu sa-

lă de lectură;

• o sală multifuncțională 

dotată cu gradene retracta-

bile și spații de depozitare 

mobilier

• arhivă dotată cu rafturi 

mobile;

• grupuri sanitare pe sexe 

pentru elevi;

• un grup sanitar pentru 

persoane cu dizabilități

Accesul persoanelor cu 

dizabilități la toate nivelurile 

clădirii se va realiza prin in-

termediul unui ascensor.

Probleme cu spațiul 
la „Iuliu Hațieganu”

Timp de câțiva ani, ele-

vii Școlii Gimnaziale „Iuliu 

Hațieganu” din cartierul 

Mănăștur au mers la școală 

pe schimburi, pentru că se-

diul unității de învățământ 

era mult prea mic raportat 

la numărul de elevi. Înce-

pând cu luna septembrie 

2019, cele zece clase de 

elevi care mergeau la școală 

după-masa urmau să fie mu-

tate în clădirea Colegiul Teh-

nic „Edmond Nicolau” din 

același carier.

Investiția în extinderea 

școlii este estimată la 

7.228.980 lei, bani proveniți 

din fonduri bugetare. Ter-

menul-limită de depunere a 

ofertelor este data de 14 au-

gust 2020. De asemenea, du-

rata estimată de realizare a 

lucrărilor de extindere la 

Școala Gimnazială „Iuliu 

Hațieganu” este de 18 luni.

Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu se extinde
Investiție de peste 7,2 mil. lei în modernizarea școlii gimnaziale din cartierul Mănăștur

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” din cartierul Mănăștur se luptă de ani de zile pentru un spațiu mai mare

COSTURI

7,28 
milioane de lei, bani din fonduri bugetare, vor fi  
cheltuiți pentru extinderea școlii gimnaziale
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, prin Centrul 

de Inovare și Imaginație 

Civică (CIIC) continuă 

seria de consultări pentru 

stabilirea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) 2021-2030.

Astăzi, 14 iulie 2020, înce-

pând cu ora 17:00, va avea 

loc dezbaterea publică pe te-

ma „Clujul Verde”. Aceasta va 

fi  organizată online, prin in-

termediul platformei ZOOM 

și va fi  transmisă live pe pa-

ginile de Facebook Municipiul 

Cluj-Napoca și CIIC. Pentru 

înscrierea la cuvânt, clujenii 

trebuie să adreseze o solicita-

re în opțiunea „mesaj” a pa-

ginii CIIC, pentru a avea ac-

ces la link-ul de Zoom în zi-

ua dezbaterii.

Primăria municipiului Cluj-

Napoca în colaborare cu 

Asociația de Dezvoltare Inter-

comunitară Zona Metropoli-

tană Cluj au început activitățile 

pentru Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană Cluj 2030, 

proces care va fi  realizat cu 

expertiza Băncii Mondiale. În 

acest sens, în perioada urmă-

toare vor avea loc o serie de 

consultări și dezbateri publi-

ce pe teme sectoriale impor-

tante în realizarea SIDU.

Seria de dezbateri 
publice online va 
continua toată luna iulie

Având în vedere recoman-

dările legale cauzate de criza 

produsă de COVID 19, dezba-

terile programate pe durata 

lunii iulie 2020 vor fi  organi-

zate cu ajutorul instrumente-

lor digitale. Aceste dezbateri 

sunt parte a proiectului 

„Creșterea transparenței deci-

zionale și simplifi carea pro-

cedurilor administrative pen-

tru cetățeni – ANTO – CIIC”, 

fi nanțat prin Programul Ope-

raţional Capacitate Adminis-

trativă (POCA) 2014-2020.

Seria de dezbateri publice 

online despre viitorul muni-

cipiului Cluj-Napoca va con-

tinua pe tot parcursul lunii iu-

lie. Tema primei dezbateri din 

cadrul seriei, organizată în da-

ta de 7 iulie 2020, a fost Re-

generarea Urbană. Proiectul 

are două componente:

– design-ul, dezvoltarea si 

implementarea unui sistem elec-

tronic de digitalizare și simpli-

fi care a serviciilor publice ofe-

rite cetățenilor municipiului 

Cluj-Napoca prin implementa-

rea funcționarului public elec-

tronic si virtual – ANTONIA;

– utilizarea Centrului de 

Inovare și Imaginație Civică 

în planifi carea strategică a pro-

ceselor de inovare socială, 

pentru creșterea transparenței 

decizionale și simplifi carea 

procedurilor oferite cetățenilor 

municipiului Cluj-Napoca.

„Clujul Verde”. O nouă rundă de dezbateri 
privind strategia de dezvoltare până în 2030.

Luna trecută, europarla-

mentarul PNL Rareș 

Bogdan a organizat o 

petrecere grandioasă la un 

restaurant de top din Cluj-

Napoca și este pregătit 

să repete isprava.

Politicianul a sărbătorit zi-

ua fi icei sale de un an încon-

jurat de aproximativ 100 de 

invitați la fi nalul lunii trecute 

și a anunțat că nu se teme să 

invite familia la un nou eve-

niment important. Rareș Bog-

dan a anunțat că va fi  mai 

atent la regulile de distanțare 

socială la petrecerea care va fi  

organizată în cinstea fi ului său.

„Bineînţeles, dar nu cu 42 de 

persoane, pentru că prietenii mei 

sunt plecaţi în vacanţă, dar cu 

familia voi avea o masă. Şi o să 

îi invit cu mare drag pe oameni 

să vadă că e o simplă masă cu 

familia, socrii mei, fără nimic 

spectaculos, fără prieteni din po-

litică, fără autorităţi, o petrecere 

la care copilaşii se aleargă, noi 

stăm la şase mese de câte şase 

persoane, absolut normal”, a 

spus europarlamentarul.

Rareș Bogdan nu se 
teme de coronavirus

Politicianul a vorbit, într-o 

intervenție la Antena 3, și des-

pre modul în care tratează pan-

demia de coronavirus și starea 

de alertă în care ne afl ăm.

„Eu nu refuz să trăiesc, nu 

o să-mi opresc viaţa. Noi tre-

buie să ne obişnuim cu acest 

virus, să trăim, nu să ne bă-

găm sub pat, trebuie să res-

pectăm regulile”, a spus lide-

rul europarlamentarilor PNL.

Potrivit regulilor stării de aler-

tă, petrecerile private în spații 

închise nu pot avea un număr 

mai mare de 20 de participanți.

Rareș Bogdan, 
pregătit să dea 
o nouă petrecere

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Modifi cările legislative pen-

tru stoparea tăierilor ilegale 

de păduri au fost amânate. 

România riscă să fi e obliga-

tă de Uniunea Europeană 

la plăți costisitoare.

Ședința Comisiei pentru 

Agricultură și Silvicultură din 

Camera Deputaților s-a înche-

iat, luni, însă fără a se da vre-

un vot pentru propunerile de 

modifi care a Codului Silvic 

adoptate deja în Senatul Ro-

mâniei, anunță senatorul Uni-

unii Salvați România (USR) de 

Cluj Mihai Goțiu. Propunerea 

legislativă urma să fi e votată 

săptămâna viitoare, la plen.

România ar putea 
ajunge la Curtea 
de Justiție UE

Unele dintre propuneri – 

legate de măsurarea reală a 

lemnului care se scoate din 

păduri, vânzarea ca lemn fa-

sonat, respectiv completarea 

defi niției materialelor lemnoa-

se – sunt menționate expres 

în ultimatul trimis de Comi-

sia Europeană și pentru care 

termenul de conformare este 

de o lună. În caz contrar, Ro-

mânia urmează să fi e sesiza-

tă la Curtea de Justiție a Uni-

unii Europene.

De asemenea, printre mo-

difi cările adoptate de Senat 

și a cărei eliminare se propu-

ne la Camera Deputaților es-

te limitarea drastică a tăierii 

pădurilor din parcurile 

naționale, cu excepţia arbo-

retelor în care nu se poate a-

sigura regenerarea naturală. 

Totodată, în documentul re-

spectiv se solicită și elimina-

rea interzicerii tăierilor rase 

din rezervațiile naturale.

„Cum în această săptămâ-

nă se încheie și sesiunea ex-

traordinară a Parlamentului, 

șansa de a mai putea fi  adop-

tate în termen ține, deja, de 

hazard! Și asta nu e tot! Amen-

damentele propuse de Romsil-

va și administratorii privați de 

păduri la Camera Deputaților 

(și susținute de un grup trans-

partinic de deputați «loialiști» 

sistemului – unii dintre ei foști 

șefi  în Romsilva), ar înrăutăți 

tragic situația pădurilor”, 

susține senatorul clujean.

Goțiu se declară „dezamă-

git și revoltat” că România a 

pierdut șansa de a evita infrin-

gementul, însă recunoaște că 

se bucură că nu s-a ajuns la 

adoptarea unei forme care „nu 

doar că nu ar mai avea nicio 

legătură” cu ce s-a votat în Se-

nat, dar ar fi  fost și „extrem 

de nocivă”. „Va fi  o vară lun-

gă și aprinsă pentru păduri”, 

spune senatorul.

Pădurile, Romsilva 
și administratorii 
vor avea de suferit

„Următorul pas este o dez-

batere în comisii reunite (Agri-

cultură și Silvicultură, respectiv 

Mediu), la Camera Deputaților. 

E posibil ca acest lucru să fi e 

într-o altă sesiune extraordina-

ră din această lună ori din luna 

august, dar e din ce în ce mai 

puțin probabil ca o lege care să 

fi e conformă cu solicitările Co-

misiei Europene să poată fi  adop-

tată în cele mai puțin de trei 

săptămâni rămase din ultima-

tul primit”, mai spune Goțiu.

Parlamentarul clujean es-

te de părere că multe păduri 

vor avea de suferit din cauza 

amânării, însă chiar și Romsil-

va, respectiv administratorii 

de păduri „vor pierde”, asta 

în cazul în care nu vor înțelege 

„urgența adoptării măsurilor 

anti-hoție” și a celor care să 

asigure respectarea normelor 

pentru protecția mediului în 

activitățile legate de păduri.

„Partidelor care speră că, prin 

această amânare, vor oferi timp 

administratorilor de păduri (pu-

blici ori privați) să strângă bani 

din care să fi nanțeze campani-

ile electorale din acest an, le dau 

o veste proastă: n-o să compensați 

în veci voturile pe care le veți 

pierde din cauza distrugerii pă-

durilor cu cele pe care le veți 

câștiga în urma publicității fă-

cute din banii în discuție”, aver-

tizează Mihai Goțiu.

Liber la „măcel” de păduri 
în parcurile naționale protejate?
Deputații ar putea elimina prevederile legate de protejarea pădurilor din parcurile naționale

„Liber la măcelărit pădurile din parcurile naționale”, avertizează senatorul USR de Cluj Mihai Goțiu

MIHAI GOŢIU | 
senator USR de Cluj

 „Vom continua să 
distrugem parcurile 
naţionale, vom stopa 
dezvoltările alternative 
sustenabile 
a comunităţilor 
din zonele cu parcuri 
naţionale, vom rata 
fi nanţări europene 
consistente, 
vom distruge 
biodiversitatea (cu 
toate efectele negative 
pentru sănătate care 
rezultă din asta) şi 
riscăm să mai şi fi m 
puşi la plată!“
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„Bătaie” pe testele de coronavirus!
Sute de clujeni s-au programat la centrele de testare din oraș. Locuri disponibile pentru testare, doar din 21 iulie.
Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Instituția Prefectului 

județului Cluj a publicat 

lista centrelor de testare 

în Cluj-Napoca, dar multe 

dintre ele nu fac teste con-

tra cost, iar restul sunt ocu-

pate în următoarele zile.

Mai multe țări din Europa, 

printre care Grecia sau Unga-

ria, au anunțat că românii vor 

fi  obligați să stea în carantină 

14 zile dacă nu prezintă un test 

negativ de coronavirus efectu-

at în ultimele 72 de ore. Obli-

gativitatea efectuării unui test 

de coronavirus la plecare în ce-

le două țări a creat o adevăra-

tă isterie în centrele de testare.

Clujenii care vor să călăto-

rească în străinătate și trebuie să 

prezinte un test molecular nega-

tiv pentru infecţia cu COVID-19 

îl pot realiza contra cost la 7 cen-

tre diferite din municipiu. Un test 

de coronavirus se efectuează în 

schimbul sumei de 290 de lei. 

Cel puțin teoretic. Practic, unele 

dintre ele nu fac teste contra cost, 

iar restul sunt ocupate.

Unde poți efectua 
testul COVID-19?

¤ Institutul Național de Să-

nătate Publică (INSP) Cluj, 

strada Louis Pasteur, nr. 6, Cluj-

Napoca, telefon. 0264/594252;

¤ Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase Cluj-Napoca, stra-

da Iuliu Moldovan nr. 6, tel. 

0364/131238;

¤ Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca, strada Cli-

nicilor, nr. 3-5, tel. 0264/296400; 

0264/592771 centrala;

¤ Regina Maria/Genetic 

Center Cluj-Napoca, strada 

Observatorului, nr. 109 (intra-

rea prin strada Pădurii, nr 2), 

tel. 021/9268;

¤ Institutul Oncologic „Prof. 

Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napo-

ca, strada Republicii, nr. 34-36, 

tel. 0264/598361; 0264/450669;

¤ UMF „Iuliu Hațieganu”/

Centrul de Cercetări pentru 

Genomică Funcțională Cluj-

Napoca, strada Victor Babeș, 

nr.8, tel. 0374/834810;

¤ Institutul de Medicină 

Legală (IML) Cluj-Napoca, 

strada Clinicilor, nr. 3-5, tel. 

0264/596882.

Testare disponibilă 
doar din 21 iulie?

Potrivit site-ului ofi cial al 

Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase din Cluj-Napoca 

primele programări se pot 

face doar după data de 22 

iulie, fi ind ocupate toate lo-

curile până la data respecti-

vă. Situația este una simila-

ră și la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență, fi ind 

disponibile locuri doar după 

data de 21 iulie (până la în-

chiderea ediției – n.r.).

Institutul Național de Să-

nătate Publică nu a început 

să facă teste, deși figurează 

pe o listă transmisă de 

Ins t i tu ț ia  Pre fec tu lu i 

județului Cluj. La INSP lip-

sesc reactivii necesari pen-

tru efectuarea testului, dar 

și „OK-ul de la București”, 

c o n f o r m  s p u s e l o r 

reprezentanților INSP Cluj. 

La Institutul Oncologic nu 

a răspuns nimeni până la 

ora redactării articolului.

La UMF „Iuliu Hațeganu”/

Centrul de Cercetări pentru 

Genomică Funcțională Cluj-

Napoca nu se efectuează tes-

te contra cost, doar persoa-

nelor trimise de Direcția de 

Sănătate Publică (DSP). Mai 

departe, la Institutul de Me-

dicină Legală nu se pot face 

teste deoarece nu există fon-

duri sufi ciente pentru kituri.

Un test PCR SARS CoV-2 

se efectuează în schimbul su-

mei de 290 de lei, în timp ce 

unul IgC SARS CoV-2 în schim-

bul sumei de 100 de lei.

Instituția Prefectului județului Cluj a anunțat lista centrelor de testare în Cluj-Napoca, însă situațiua nu este roz

COSTURI

290
costă Un test PCR SARS 
CoV-2, iar un test IgC 
SARS CoV-2 se poate 
face în schimbul sumei 
de 100 de lei

12 cazuri noi de coronavirus, în județul Cluj
12 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost depistate, 
la Cluj. Până ieri, 103 de pacienți, dintre care 71 din 
județul Cluj, au fost internați în spitalele dedicate din mu-
nicipiul Cluj-Napoca. Dintre ei, 12 pacienți din județ au 
fost depistați pozitiv cu coronavirus și internați în doar 24 
de ore, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri noi înre-

gistrat într-o singură zi din ultimele săptămâni. Numărul 
total al persoanelor vindecate și externate este de 615, 
din care 479 din județul Cluj. Potrivit datelor anunțate 
luni, 11 persoane erau internate în ATI, din care 6 din 
județ. Totodată, 35 de pacienți au decedat, din care 22 
din județul Cluj.
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Destinată regizorilor 

debutanți sau afl ați la cel 

de-al doilea lungmetraj de 

fi cțiune, Competiția ofi ci-

ală TIFF 2020 cuprinde 12 

povești provocatoare și tot 

atâtea abordări originale.

Din cele 12 povești, juriul 

va alege la fi nal marele câștigător 

al Trofeului Transilvania. Opt 

dintre ele reprezintă debuturi-

le în lungmetraj de fi cțiune ale 

unor regizori afl ați la începu-

tul carierei sau care s-au afi r-

mat  ca realizatori de seriale 

sau documentare. În perioada 

31 iulie – 9 august, publicul va 

avea șansa să le urmărească 

pentru prima dată în România, 

la Cluj-Napoca.

„Ca în fi ecare an, este o 

competiție surprinzătoare, cu 

multe povești temerare, pe mu-

chie de cuțit, abordând diverse 

genuri, de la comedie neagră și 

thriller la dramă erotică și fi lm 

experimental, al căror punct no-

dal este dinamica de familie – 

și toate crizele care vin la pa-

chet cu ea”, a declarat Mihai 

Chirilov, directorul artistic al 

Festivalului Internațional de Film 

Transilvania (TIFF).

Starul unei serii HBO, 
pe ecranul TIFF

Columbia, țara care a cuce-

rit juriul anul trecut la TIFF cu 

Monos (r. Alejandro Landes), 

ajunge în competiție cu Valea 
sufl etelor (Tantas almas), de-

butul tulburător al lui Nicolás 

Rincón Gille, despre disperarea 

unui tată de a recupera trupu-

rile neînsufl ețite ale fi ilor săi, 

răpiți de cruzimea Războiului 

Civil. Despre disperarea unui 

tată este vorba și în Superno-

va, al regizorului polonez Bar-

tosz Kruhlik. „O poveste vi-

brantă, afl ată la limita dintre 

dramă, thriller și apocalipsă ru-

rală” (Film New Europe), fi l-

mată exclusiv pe un drum de 

țară și spectaculos coregrafi a-

tă, despre o comunitate apa-

rent liniștită, lovită ca din se-

nin de o tragedie.

Belgianul Tim Mielants, au-

torul celui de-al treilea sezon 

Peaky Blinders, debutează pe 

marele ecran cu Patrick, o tra-

gicomedie neagră plasată în de-

corul unei tabere de nudiști și 

premiată pentru regie la festiva-

lul de la Karlovy Vary, despre 

deriva zănatecă a unui bărbat 

taciturn după moartea subită a 

tatălui său. Dispariția tatălui 

declanșează o criză existențială 

și în viața protagonistului din 

Rialto, a cărui viață de familie 

începe să se destrame când își 

găsește consolarea în brațele 

unui hustler de 19 ani. Cel de-

al doilea fi lm al regizorului ir-

landez Peter Mackie Burns a 

avut premiera la Veneția.

Ce sacrifi cii ai fi  în stare să 

faci pentru familia ta? Asta es-

te întrebarea care o frământă 

pe Ida, eroina din În sălbăti-
cie (Wildlife) – primul fi lm al 

danezei Jeanette Nordahl, pre-

zentat anul acesta la Berlin. 

După moartea mamei într-un 

accident de mașină, adolescen-

ta descoperă că rudele alături 

de care trăiește acum sunt im-

plicate în activități ilegale. Cap-

tivant și surprinzător este și Ba-
byteeth, debutul australienei 

Shannon Murphy, în care doi 

părinți descoperă că fi ica lor de 

16 ani (Eliza Scanlen, starul se-

riei HBO Sharp Objects), bol-

navă de cancer, s-a îndrăgostit 

de un dealer de droguri. Pre-

zentat în competiția de la 

Veneția, fi lmul i-a adus lui To-

by Wallace Premiul Marcello 

Mastroianni pentru cel mai bun 

actor tânăr.

Iubire și comedie neagră 
la TIFF 2020

Iubirea nu cunoaște limite 

în Jumbo, debutul curajos al 

franțuzoacei Zoé Wittock, des-

pre o tânără care dezvoltă o 

pasiune amoroasă bizară pen-

tru un carusel din parcul de 

distracții în care lucrează. Fil-

mul s-a bucurat de premiera 

mondială la Sundance și a fost 

inclus în programul Genera-

tions de la Berlinală. Despre 

căutarea identității și explo-

rarea intimității vorbește și Fi-
delitate (Fidelity), drama psi-

hologică semnată de regizoa-

rea Nigina Sayfullaeva, care 

a stârnit controverse în Rusia, 

oferind o perspectivă curajoa-

să asupra rolului important 

pe care îl joacă sexul și relațiile 

de putere într-o căsnicie. 

Pe cât de bizară, pe-atât de 

savuroasă, comedia neagră 

Povești din frizerie (A Hairy 
Tale) este un omagiu adus dra-

maturgilor suprarealiști, semnat 

de Amir Homayoun Ghaniza-

deh – unul dintre cei mai 

importanți regizori de teatru din 

Iran, afl at la debut în lumea ci-

nematografi ei. Primul lungme-

traj al regizoarei Zheng Lu 

Xinyuan, Norul din camera ei 
(The Cloud in Her Room), es-

te o meditație semi-experimen-

tală în imagini alb-negru asu-

pra iubirii, a familiei și 

apartenenței. Filmul a fost dis-

tins cu marele premiu al Festi-

valului de la Rotterdam.

Resemnat după eșecul în 

afaceri, protagonistul din De-
funct (r. Zacharias Mavroeidis) 

revine în casa bunicului său, 

în încercarea de a duce mai de-

parte memoria bătrânului ve-

teran de război, dar timpul pe-

trecut alături de vechii cama-

razi ai acestuia scoate la ivea-

lă neașteptate secrete de fami-

lie. Nenumăratele minciuni ne-

vinovate construiesc o adevă-

rată cursă cu obstacole în So-
ra (Sister), povestea a două fe-

te care supraviețuiesc în condiții 

grele alături de mama lor, într-

un orășel din Bulgaria. Despre 

cel de-al doilea fi lm din carie-

ra sa, regizoarea Svetla Tsot-

sorkova – prezentă anterior în 

competiția TIFF cu Thirst – 

spune că este ,,o declarație de 

dragoste pentru cei ce trăiesc 

vieți care trec neobservate”.

Foto: Scenă din comedia neagră 
Povești din frizerie (A Hairy Tale), 

un omagiu adus dramaturgilor 
suprarealiști, semnat de Amir 

Homayoun Ghanizadeh

Filme captivante 
la TIFF 2020!
Comedie neagră, drame de familie și erotism 
în cursa pentru Trofeul Transilvania

Din cauza faptului că a cres-

cut numărul celor infectați 

cu noul coronavirus (SARS-

CoV-2), atât la nivel 

național, cât și în județ, 

echipa Teatrului de Păpuși 

„Puck” a decis să-și suspen-

de o parte din activitate.

Din grijă pentru sănătatea 

publicului și a angajaților, spec-

tacolele care urmau să se joa-

ce în curtea Muzeului de Ar-

tă, atât în weekenduri, cât și 

cele programate în datele de 

17 și 25 iulie, în parteneriat cu 

Iulius Mall, au fost anulate.

Teatrul își va relua activita-

tea din toamnă, cu cea de-a pa-

tra ediție a Festivalului Stradal 

WonderPuck. Ediția din acest 

an va avea loc în perioada 11-

13 septembrie, în Piața Unirii, 

Piața Muzeului, Curtea Muze-

lui de Artă din Cluj-Napoca și 

Castelul Bánffy din Bonțida.

„Continuăm activitatea în 

spațiul online cu povești din 

cadrul proiectului «AudioPuck 

– Poveștile copilăriei» (în româ-

nă) și «AudioPuck – Basmele 

popoarelor (Népek meséi)» (în 

limba maghiară). Înregistrările 

sunt disponibile, în regim gra-

tuit, pe site-ul teatrului www.

teatrulpuck.ro”, transmite con-

ducerea teatrului.

În această săptămână vor pu-

tea fi  ascultate două povești noi: 

„Craiul zăpezii”/„Hókirály”, în 

lectura actorului Urmánczi Jenő 
și „Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte”, în lec-

tura actriței Andreea Bolovan. 

De asemenea, va putea fi  vizi-

onat cel de-al cincilea episod 

din serialul „Domnul Păpădie 
și Prosop” joi, 16 iulie, de la ora 

18:00, live pe pagina de Face-

book a instituției.

Teatrul de Păpuși „Puck” 
își suspendă activitatea
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O criptă amenajată într-o 

peșteră în urmă cu peste 

două secole, unică în țară, 

dar și în Europa, este 

lăsată pradă „vizitatori-

lor” necivilizați.

Satul Chiraleș a intrat în 

posesia renumitei familii 

Bethlen din Beclean, județul 

Bistrița-Năsăud, în anul 1782. 

În 1804, după ce și-a unit des-

tinele cu Klára, contele Bethlen 

Lajos (1782–1867) a început 

construcția unui castel ce avea 

să vegheze dealurile din zo-

nă, pline cu viță-de-vie. Vor-

bim despre podgoria Lechința, 

devenită faimoasă în toată 

țara, dar și peste hotare. Po-

trivit istoricilor, construirea 

castelului a durat nouă luni, 

necesitând efortul a circa 100 

de persoane. Mobilierul, tapi-

seriile, dar și sculpturile erau 

aduse de la Viena, conform 

autobiografi ei grofului.

Moartea cu aripi 
și bufnița – simbolurile 
morții și înțelepciunii

Pasiunea contelui pentru 

peisagistică și arhitectură l-a 

îndemnat să îşi cheltuiască o 

bună parte din avere pe ame-

najarea unui parc cochet, ce 

avea să devină model pentru 

parcul dendrologic de la Ar-

calia, afl at în imediată veci-

nătate. Din nefericire, caste-

lul a fost dărâmat în 1945, au 

mai rămas doar grotele sculp-

tate în stânca de sub construc-

ţie. Cripta contelui Bethlen es-

te singura ce a mai rămas din 

parcul amenajat la începutul 

secolului XIX, după modelul 

celor din Anglia sau Franța.

Peste doi ani şi jumătate s-

a lucrat la această peşteră ar-

tifi cială, unică în ţară. Cripta 

datează din anul 1818, este 

împărţită în două comparti-

mente menite să adăposteas-

că sicriele şi prezintă mai mul-

te gravuri, printre care o fi gu-

ră a morţii cu aripi, care în 

mâna stângă ține o clepsidră, 

iar în cea dreaptă, o coasă 

uriașă. Deasupra intrării se 

afl ă relieful unei bufniţe – sim-

bolul morţii şi al înţelepciu-

nii. De altfel, acolo au fost în-

mormântaţi inițial contele 

Bethlen Lajos (1867) și soția 

sa, Klára (1837). Mormintele 

lor au fost jefuite în timpul 

Primului Război Mondial.

Multe personaje impor-

tante ale culturii epocii re-

formei şi membrii familiilor 

aristocrate din Transilvania 

și-au eternizat numele pe pe-

retele stâncii, marcând ast-

fel vizita lor la Chiraleş. Prin-

tre ei, guvernatorul Transil-

vaniei, Johannes Kornis, epi-

scopul Haynald Lajos sau 

contele și scriitorul turdean 

Jósika Miklós. O scurtă po-

ezie comemorează viaţa lui 

Deák Ferenc, marele om po-

litic al vremii, fi ind cea mai 

importantă inscripţie de acest 

gen din peșteră.

Cripta unică în Europa 
purta numele 
„Lumea tristeții”

„Cripta aceasta, fără pereche 

în Europa, construită de Bethlen 

Lajos, era formată dintr-un tu-

nel cu 32 brațe, săpat în stân-

că, la aceasta lucrând doi ani și 

jumătate. Cripta purta numele 

«Lumea tristeții». În interiorul 

ei, pe un scaun de piatră era 

așezat un bătrân cu barbă su-

ră, care privea crunt spre cel ca-

re intra. Sub pragul ușii de la 

intrare se afl a un mecanism pe 

care dacă pășea cel care intra, 

făcea ca acesta să se ridice în 

picioare și să-l cuprindă în brațe 

pe vizitator”, se arată pe mo-

desta „tăbliță” de la intrare, sin-

gura plăcuță informativă.

Este vorba despre „bârlo-

gul eremitului”, care se afl ă 

lângă intarea în peşteră, apre-

ciat de contemporani datori-

tă invenției arhitectului și me-

canicului Bodor Péter (1788-

1849). El a proiectat mecanis-

mul „eremitului” în aşa fel, 

încât fi gura acestuia a înce-

put să se mişte la deschide-

rea uşii ca să-i sperie pe vizi-

tatori. Această ciudăţenie a 

fost concepută în anul 1824, 

conform inscripţiei deasupra 

intrării: „Deus felicitas, homo 

miseria 1824”. O inscripție si-

milară se regăsește pe linte-

lul uşii spre criptă, „Kész 1818 

GBL”, care marchează anul 

fi nalizării criptei și inițialele 

grofului Bethlen Lajos.

Astăzi, cripta se afl ă într-

o stare deplorabilă. Și acum 

primește vizitatorii care se 

opresc pentru câteva minute 

la peștera afl ată la marginea 

drumului județean 151. La fel 

ca personajele marcante din 

trecut, și ei lasă în urma lor 

„gravuri”, mai mult sau mai 

puțin elegante. La pachet cu 

hârtie igienică, doze de bere, 

sticle de băutură, excremen-

te și alte mizerii, accesul în 

peșteră fi ind neîngrădit. Deși 

ar merita introdusă într-un 

circuit turistic, având o valoa-

re istorico-culturală importan-

tă, cripta este lăsată de 

izbeliște, devenind o „toale-

tă” publică pentru trecători.

Istoria seculară a fost îngropată 
în hârtie igienică și mizerie!
Cripta unei familii nobiliare din Transilvania, unică în Europa, a devenit „toaletă” publică

Au trecut peste 200 de ani de când contele Bethlen Lajos şi-a amenajat cripta la Chiraleş, unică în Europa

VEZI AICI IMAGINI VIDEO 
DIN INTERIORUL CRIPTEI!
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Elevii care au fost reparti-

zaţi computerizat în învăţă-

mântul liceal de stat pot 

depune, începând de luni, 

dosarele de înscriere la şco-

lile la care au fost admişi.

Conform calendarului ad-

miterii în învăţământul liceal 

de stat, în perioada 13-20 iu-

lie, candidaţii vor depune/

transmite dosarele de înscri-

ere la secretariatele liceelor în 

care au fost repartizaţi. În zi-

lele de 22, 23 şi 24 iulie, co-

misia judeţeană de admitere 

va rezolva toate cazurile spe-

ciale apărute după etapa de 

repartizare computerizată, pre-

cizează Ministerul Educației 

și Cercetării (MEC).

Peste 100.000 de elevi 
s-au înscris la liceu

Un număr de 113.480 de 

absolvenţi ai clasei a VIII-a au 

fost repartizaţi computerizat 

în învăţământul liceal de stat 

pe 10 iulie – 68.564 de candi-

daţi la fi liera teoretică şi 44.916 

la cea tehnologică.

Au fost admişi în etape an-

terioare repartizării compute-

rizate: 12.408 elevi la specia-

lizări vocaţionale; 600 de elevi 

în învăţământul militar; 1.880 

de elevi pe locurile speciale 

rezervate candidaţilor de et-

nie romă; 659 de elevi în în-

văţământul special.

Alţi 25.257 de elevi s-au 

înscris pe locurile alocate ru-

telor de şcolarizare în învăţă-

mântul profesional, dual şi li-

ceal tehnologic. În total, au 

fost completate 1.998.884 de 

opţiuni, rezultând o medie de 

16 opţiuni/elev.

Peste 37.000 de locuri 
libere rămase

Potrivit MEC, 8.570 de elevi 

nu au fost repartizaţi, deoare-

ce nu au completat sufi ciente 

opţiuni care să le permită în-

cadrarea într-o unitate de în-

văţământ liceal. Aceştia vor 

intra în următoarea etapă de 

admitere, 24 iulie – 3 august, 

alături de absolvenţii clasei a 

VIII-a repartizaţi computerizat 

în prima etapă de admitere, 

dar care nu şi-au depus dosa-

rele de înscriere la liceu în in-

tervalul 13-20 iulie, de candi-

daţii care nu au participat la 

repartizare şi de absolvenţii 

clasei a VIII-a care nu au sus-

ţinut Evaluarea Naţională.

În total, au rămas disponi-

bile peste 37.000 de locuri în 

învăţământul liceal, învăţă-

mântul profesional, învăţă-

mântul dual şi învăţământul 

liceal tehnologic

A început înscrierea la licee

Un număr de până la 

aproape 10 milioane de 

copii din lumea întreagă ar 

putea să nu se mai întoar-

că niciodată la şcoală după 

perioada de izolare din 

cauza consecinţelor econo-

mice ale pandemiei de 

COVID-19, a afi rmat, luni, 

ONG-ul britanic „Salvaţi 

Copiii”, potrivit AFP.

Înaintea declanşării pan-

demiei, 258 de milioane de 

copii şi adolescenţi se afl au 

deja în afara sistemului edu-

caţional la nivel global. Până 

la 1,6 miliarde de elevi au fost 

nevoiţi să nu mai meargă la 

cursuri (la nivel şcolar sau u-

niversitar) din cauza pande-

miei, potrivit raportului. „Pen-

tru prima dată în istoria uma-

nităţii, o generaţie întreagă de 

copii şi-a văzut întregul par-

curs şcolar bulversat”, se mai 

arată în raportul întocmit de 

Salvaţi Copiii.

Organizaţia, care face apel 

la guverne şi donatori să ac-

ţioneze în faţa acestei „urgen-

ţe educaţionale mondiale”, 

estimează că un număr de cir-

ca 9,7 milioane de elevi riscă 

să părăsească defi nitiv bănci-

le şcolii până la fi nalul anu-

lui. În caz contrar, inegalită-

ţile care există deja „vor ex-

ploda între bogaţi şi săraci, 

precum şi între băieţi şi fete”, 

a declarat într-un comunicat 

Inger Ashing, directoarea ge-

nerală Salvaţi Copiii.

Se vrea rambursarea 
datoriilor

„Salvaţi Copiii” face apel 

la creditorii comerciali să sus-

pende rambursarea datoriilor 

ţărilor sărace, măsură care, 

potrivit organizaţiei, ar per-

mite deblocarea a 14 miliar-

de de dolari având ca desti-

naţie investiţi în domeniul 

educaţiei. „Ar fi  inadmisibil 

ca resursele de care avem ne-

voie cu disperare pentru a 

menţine în viaţă speranţa pe 

care o aduce educaţia să fi e 

utilizate pentru rambursarea 

datoriilor”, potrivit directoa-

rei generale „Salvaţi Copiii”.

„Dacă lăsăm această cri-

ză educaţională să se dezvol-

te, impactul asupra copiilor 

va fi  de lungă durată”, a mai 

spus aceasta. „Angajamentul 

pe care şi l-a luat omenirea 

de a garanta tuturor copiilor 

accesul la o educaţie de ca-

litate până în 2030 va fi  în-

târziat cu mai mulţi ani”, a 

adăugat ea, citând obiectivul 

fi xat de Organizaţia Naţiuni-

lor Unite (ONU).

Milioane de copii 
nu se întorc la școală

Organizaţia GUILD a uni-

versităţilor europene,

 din care face parte 

şi Universitatea „Babeş-

Bolyai” (UBB) din Cluj-

Napoca, trage un semnal 

de alarmă în ceea ce pri-

veşte investiţiile în resur-

sa umană din ştiinţă 

şi cercetare.

„Organizaţia GUILD, con-

stituită din unele dintre mai 

relevante universităţi world-

class (research-intensive) eu-

ropene – care, dincolo de di-

seminarea (prin educaţie) şi 

utilizarea cunoaşterii (prin 

transfer/servicii), o generea-

ză inovativ (prin cercetare) 

– trage un semnal de alarmă 

cu privire la importanţa in-

vestiţiilor masive în resursa 

umană din ştiinţă şi în cer-

cetarea de excelenţă”, se ara-

tă într-un comunicat remis 

de Universitatea „Babeș-

Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca.

GUILD a lansat un apel 
Comisiei Europene

În acest sens, GUILD a lan-

sat un apel Comisiei Europe-

ne (CE) / Uniunii Europene 

(UE), intitulat: „Spaţiul Eu-

ropean de Cercetare (ERA) 

poate prospera dacă menţine 

atenţia pe capacitatea Euro-

pei de a genera cunoştinţe de 

excelenţă”. Mesajul principal 

al acestuia este că investiţii-

le în aspecte aplicative sunt 

fundamentale şi trebuie să 

fi e continuate.

Pentru a deveni competi-

tive însă, acestea „trebuie să 

fi e precedate şi susţinute de 

investiţii masive în resursa 

umană din ştiinţă şi în cer-

cetarea de excelenţă (întă-

rind astfel stocul de cunoaş-

tere inovativă europeană), 

de natură să creeze cadrul 

de generare a unor aplicaţii 

inovative cu avantaj compe-

titiv, nu doar aplicaţii loca-

le/incrementale”.

Potrivit sursei citate, UBB 

Cluj-Napoca, în calitate de 

membru GUILD, susţine şi di-

seminează poziţia organizaţi-

ei şi în România, subliniind 

însă o serie de aspecte speci-

fi ce ţării noastre.

„Aşa cum există o discre-

panţă în ceea ce priveşte com-

petitivitatea între Uniunea Eu-

ropeană (UE), pe de o parte şi 

SUA/Japonia pe de altă parte, 

adesea în defavoarea UE, exis-

tă una mult mai mare şi con-

stantă între România şi ţările 

mai vestice din UE. Dacă UE 

este îngrijorată de resursa u-

mană din domeniu şi stocul 

de cunoaştere, cu atât mai mult 

trebuie să fi e România”, se mai 

arată în comunicatul UBB.

„Aşadar, România nu poa-

te copia simplu strategiile 

UE în domeniu, ci ne trebu-

ie strategii specifi ce, compa-

tibile şi integrabile însă cu 

cele ale UE. Spre exemplu, 

dacă UE este îngrijorată de 

reducerea prerechizitelor (re-

sursă umană/cercetare de 

frontieră) pentru aplicaţii 

inovative, România este în 

faza în care trebuie încă să 

le construiască masiv”, con-

sideră conducerea UBB.

Daniel David: „Țara 
are nevoie de resursă 
umană înalt califi cată”

Rectorul UBB, prof. univ. dr. 

Daniel David, spune că o ţară 

are nevoie de resursă umană î-

nalt califi cată în ştiinţă.

„Pentru a nu deveni o co-

lonie ştiinţifică/tehnologi-

că, o ţară are nevoie de re-

sursă umană înalt califica-

tă în ştiinţă, care poate ge-

nera, prin cercetare de ex-

celenţă, cunoaştere avansa-

tă, utilizabilă apoi transla-

ţional pentru inovaţii disrup-

tive sau incrementale rele-

vante, oferind astfel compe-

titivitate ţării şi bunăstare 

cetăţenilor. Trebuie înţeles 

clar că, fără aceste compo-

nente, cercetările aplicative 

şi rezultatele lor nu gene-

rează adesea competitivita-

te – de exemplu nu schim-

bă paradigme şi nu generea-

ză inovaţii disruptive –, ci 

aplicaţii locale mai mult sau 

mai puţin incrementale”, es-

te de părere Daniel David.

Reamintim, că UBB Cluj-

Napoca a devenit, începând 

cu data de 1 iunie 2020, mem-

bru al organizaţiei academi-

ce internaţionale GUILD, ală-

turându-se celor 19 univer-

sităţi membre. GUILD reu-

neşte unele dintre cele mai 

importante universităţi eu-

ropene de cercetare avansa-

tă din 14 ţări.

Universitățile se plâng 
de lipsa banilor în știință
UBB Cluj-Napoca, membră a organizației universităților europene, 
trage un semnal de alarmă privind investițiile în cercetare

UBB Cluj-Napoca a devenit, începând din 1 iunie 2020, membru al organizaţiei academice internaţionale GUILD
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MOSE, un sistem de diguri 

mobile create pentru a pro-

teja oraşul Veneţia de inun-

daţii, a trecut cu succes, 

pentru prima dată, printr-o 

procedură de testare a celor 

78 de elemente care îl com-

pun, informează AFP.

Proiectul MOSE (acronim 

pentru Modulo Sperimentale 

Elettromeccanico / Modul Ex-

perimental Electromecanic) es-

te un sistem de inginerie com-

plex, ce ar trebui să asigure 

„impermeabilizarea” oraşului 

italian graţie celor 78 de diguri 

ale sale, plasate în punctele de 

intrare a apei în lagună.

MOSE constă dintr-o reţea 

de cutii umplute cu apă, con-

cepute pentru a putea fi  ridi-

cate în 30 de minute, creând 

astfel o barieră capabilă să re-

ziste în faţa unei creşteri a ni-

velului apei cu trei metri pes-

te valorile obişnuite.

Veneţia se confruntă cu 

regularitate cu fenomenul 

cunoscut sub numele de 

„acqua alta”, o mare anor-

mal de înaltă, care inundă 

zecile de magazine şi de ho-

teluri locale, inclusiv cele-

bra piaţă San Marco.

Proiectul inițial costa 
„doar” 2 miliarde de euro

„Sper că va funcţiona”, a 

declarat înaintea testului Lu-

ca Zaia, preşedintele regiunii 

Veneto, referindu-se la acest 

proiect realizat cu un buget 

de aproximativ 7 miliarde de 

euro, deşi ar fi  trebuit să cos-

te doar 2 miliarde de euro 

atunci când proiectul a fost 

demarat, în 2003. Potrivit unor 

declaraţii făcute de Elisabetta 

Spitz, una dintre coordonatoa-

rele proiectului MOSE, siste-

mul va deveni operaţional în-

cepând din toamnă, deşi nu-

meroase lucrări şi teste rămân 

de efectuat.

„Trebuie să facem în aşa 

fel încât să existe acest instru-

ment de securitate în urmă-

torul sezon de toamnă-iarnă”, 

a declarat şeful guvernului ita-

lian, Giuseppe Conte, venit la 

Veneţia cu această ocazie.

Veneția va putea fi ferită 
de inundații grație MOSE

O instanţă turcă a decis că 

hotărârea din 1934 conform 

căreia Hagia Sophia din 

Istanbul a fost transformată 

în muzeu nu a fost legală.

Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a propus re-

venirea la statutul de moschee 

pentru acest sit din secolul al 

VI-lea aparţinând patrimoniu-

lui umanităţii UNESCO, unul 

dintre cele mai vizitate mo-

numente ale Turciei, simbol 

al Imperiului Bizantin şi al ce-

lui Otoman deopotrivă.

Această perspectivă a pro-

vocat reacţia unor ofi cialităţi 

din SUA, Rusia şi Grecia şi a 

unor reprezentanţi de seamă 

ai bisericilor creştine, înainte 

de verdictul aşteptat din par-

tea principalei instanţe admi-

nistrative turce, Consiliul de 

Stat, ce a organizat o ultimă 

audienţă pe acest subiect.

În discuţie a fost adusă le-

galitatea deciziei luate în 1934, 

la un deceniu după înfi inţa-

rea republicii moderne, secu-

lare turce sub conducerea lui 

Mustafa Kemal Atatürk, de a 

transforma fosta catedrală 

creştină bizantină, devenită 

moschee sub ocupaţia otoma-

nă, într-un muzeu.

Editorialistul pro-guverna-

mental Abdulkadir Selvi a scris 

în cotidianul Hurriyet că instan-

ţa a luat deja decizia de reve-

nire la statutul de moschee, 

înainte ca această să fi  fost 

anunțată ofi cial, vineri. „A-

ceastă naţiune a aşteptat timp 

de 86 de ani. Instanţa a ridi-

cat lanţurile de interdicţii de pe 

Hagia Sophia”, a scris el.

Se produce „o fractură” 
între Orient și Occident

Asociaţia care a adus acest 

caz în atenţia justiţiei turce 

susţine că Hagia Sophia a fost 

proprietatea sultanului oto-

man Mehmed al II-lea, care 

în 1453 a cucerit Constanti-

nopolul şi a transformat ca-

tedrala bizantină veche de 

900 de ani în moschee.

Patriarhul ecumenic Barto-

lomeu al Constantinopolului, 

liderul spiritual al celor pes-

te 300 de milioane de creştini 

ortodocşi din întreaga lume, 

a declarat că revenirea la sta-

tutul de moschee ar reprezen-

ta o dezamăgire pentru creş-

tini şi ar marca „o fractură” 

între Orient şi Occident.

Patriarhul de la Mosco-

va, liderul Bisericii Ortodo-

xe Ruse, a precizat că aceas-

tă schimbare reprezintă o 

ameninţare pentru întreaga 

creştinătate. Secretarul de 

stat american Mike Pompeo 

şi Grecia au solicitat de a-

semenea Turciei să menţină 

statutul de muzeu al Hagi-

ei Sophia.

De precizat, că diverse or-

ganizaţii turce desfăşoară de 

mult timp o campanie pen-

tru revenirea Hagiei Sophia 

la statutul de moschee. Ei 

susţin că această decizie ar 

refl ecta mai bine imaginea 

Turciei ca ţară cu o majorita-

te covârşitoare musulmană.

„O lovitură dată Alianței 
Civilizațiilor”

Ministrul de externe lu-

xemburghez Jean Asselborn 

a condamnat, luni, retrans-

formarea fostei bazilici Sfân-

ta Sofia din Istanbul în mos-

chee, transmit dpa şi AFP. 

Potrivit lui Asselborn, deci-

zia Turciei de a redeschide 

pentru credincioşi Sfânta So-

fia, care a servit drept mu-

zeu începând din 1934, con-

stituie un pas înapoi pentru 

relaţiile dintre Ankara şi U-

niunea Europeană şi, în ge-

neral, pentru locul Turciei 

în lume. „Este o lovitură 

contra Alianţei Civilizaţii-

lor”, a spus şeful diploma-

ţiei luxemburgheze.

Alianţa Civilizaţiilor a fost 

fondată în 2005 pe baza u-

nei iniţiative a premierului 

spaniol de la acea vreme, Jo-

se Luis Rodriguez Zapatero, 

şi a omologului său turc de 

atunci, Recep Tayyip Erdo-

gan, pentru a promova dia-

logul intercultural şi interre-

ligios. Obiectivul a fost de o 

apropiere între Vest şi Est. 

„Prin acest gest, Turcia a 

şters această evoluţie”, a sub-

liniat Asselborn înaintea re-

uniunii Consiliului Afaceri 

Externe al UE.

Autorităţile turce au în-

ceput, sâmbăta trecută, in-

specţiile la Sfânta Sofia pen-

tru pregătirile logistice de 

transformare a fostului mu-

zeu în moschee. La scurt 

timp după decizia instanței, 

preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a anunţat 

că fosta bazilică bizantină 

din vechiul Constantinopol 

va fi deschisă în data de 24 

iulie pentru rugăciuni mu-

sulmane ca moschee.

Operă arhitecturală ma-

joră este una dintre princi-

palele atracţii turistice din 

Istanbul, cu circa 3,8 mili-

oane de vizitatori în 2019. 

Convertită în moschee du-

pă ocuparea Constantinopo-

lului de către otomani în 

1453, ea a fost transforma-

tă în muzeu în 1934 de că-

tre liderul tinerei republici 

turce, Mustafa Kemal, dor-

nic să o „ofere umanităţii”.

După 76 de ani, Hagia Sophia (Istanbul) 
a fost transformată în moschee
Fosta bazilică bizantină din vechiul Constantinopol va fi deschisă pentru rugăciuni musulmane

Autorităţile au început inspecţiile la Hagia Sophia pentru pregătirile logistice de transformare a fostului muzeu în moschee
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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 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-
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pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completa�i CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) �i ve�i 
beneficia GRATUIT de dou� anun�uri de mic� publicitate! 

Anun�urile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Cita�ii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ �i „Mul�umiri prezi c� toare“ se taxeaz� integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redac�iei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME �I PRENUME: 

ADRES�:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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. (5.14)

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat 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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ 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

¤ Executăm hidroizolații profesio-
nale de calitate. Tel. 0748-
898271. (1.20)

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

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 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 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preț 120 RON. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
nr. de telefon 0744-653097. (1.5)

¤ 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. (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. (8.14)

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

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (8.14)

¤ 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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare 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 asigu-
răm 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 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.

COLECȚIONARI

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

LICITAȚIE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 

de contact: CONSILIUL LOCAL JUCU, comuna Jucu, 
strada Principală, nr.112, județul Cluj, telefon 0264-233.084, 
fax 0264-233.086, e-mail: offi ce@primariajucu.ro, cod 
fi scal 4426212.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: teren agricol situat în extravilanul 
localității Jucu de Sus, în locul numit „Comori”, în suprafață 
de 1,30 ha, afl at în domeniul privat al comunei Jucu, 
identifi cat în CF 56081, conform H.C.L.100 din 30 iunie 
2020 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Registratură. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Jucu, strada Principală, nr.112, județul Cluj. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, se achită la 
casieria Primăriei Comunei Jucu. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarifi cărilor: 30.07.2020, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.08.2020, 

ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Jucu, Compartimentul Registratură, 
strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: se depun 
în două exemplare în original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primăria 
Comunei Jucu, strada Principală, nr. 112, județul Cluj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264.596.111, 
fax 0264.595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 13.07.2020.

LICITAȚIE

1. Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 

COMUNA JUCU, comuna Jucu, Strada Principală, nr.112, 
județul Cluj, telefon 0264.233.084, fax 0264.233.086, e-
mail: offi ce@primariajucu.ro, cod fi scal 4426212.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identifi carea bunului care urmează să 
fi e concesionat: teren intravilan în suprafață de 453 mp, 
situat în localitatea Jucu de Mijloc, comuna Jucu, județul 
Cluj, afl at în domeniului privat al comunei Jucu, identifi cat 
în CF 57158 Jucu, conform H.C.L. nr.99 din 30 iunie 2020 
și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Jucu. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Jucu, comuna Jucu, Strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 400 Lei la 
casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarifi cărilor: 30.07.2020, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.08.2020, 

ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi  depusă la Registratura Primăriei Comunei Jucu, comuna 
Jucu, Strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: 2 
exemplare în original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Jucu, comuna Jucu, Strada Principală, 
nr.112, județul Cluj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596.111, 
fax 0264-595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 13.07.2020.

ANUNŢ PLAN URBANISTIC ZONAL

DORALEX COM S.R.L. şi PRIVO IN S.R.L. anunţă 
publicul interesat de intenţia realizării unui Plan Urbanistic 
Zonal conform Legii nr. 350/2001 actualizată - Restructurare 
urbană şi construire Ansamblu Mixt şi Hotel - localizat în 
str. Traian nr 40-42 și 44-46, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Planul Urbanistic Zonal poate fi  consultat la sediul 
Primăriei Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 1-3, la Departamentul 
de Strategii Urbane, cam. 62.

ANUNŢ 

A.P.M. Cluj anunță publicul interesat că planul/programul 
”Elaborare documentaţie pentru actualizare plan urbanistic 
general Comuna Geaca“ în comuna Geaca, județul Cluj”, 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: COMUNA GEACA cu sediul în Com. Geaca, sat 
Geaca, nr. 183, județul Cluj .

Observațile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl.  9B, 
cod 400609,  tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: 
reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariției anunțului.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
interesat că „Reactualizare Plan Urbanistic General şi 
Regulament local de urbanism comuna Aluniş, judeţul Cluj“, 
com. Aluniș, jud. Cluj, titular Comuna Aluniș, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția 
pentru protecția Mediului, calea Dorobanților nr. 99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264 410 722, fax: 0264 410 716, e-
mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariției anunțului.
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Hamilton, învingător 
în MP al Austriei

Lewis Hamilton (Mercedes) a 
câștigat Marele Premiu al 
Stiriei, desfășurat duminică pe 
circuitul Red Bull Ring din 
Spielberg (Austria), obţinând 
prima sa victorie în ediţia 2020 
a Campionatului Mondial de 
Formula 1.
Hamilton a fost înregistrat la ca-
pătul celor 71 de tururi de circuit 
în 1h 22 min 50 sec 683/100, 
devansându-l cu 13,719 secunde 
pe coechipierul său de la 
Mercedes, fi nlandezul Valtteri 
Bottas, care rămâne însă liderul 
clasamentului general, după ce 
s-a impus în urmă cu o săptămâ-
nă în prima cursă a sezonului, 
găzduită de același circuit austri-
ac. Pe poziţia a treia, la 33,698 
secunde de învingător, s-a clasat 
olandezul Max Verstappen, ur-
mat thailandezul Alexandru 
Albon (la 44 sec), cei doi piloţi ai 
echipei Red Bull. Marea perdan-
tă a cursei de duminică este scu-
deria Ferrari, ai cărei piloţi, ger-
manul Sebastian Vettel și mone-
gascul Charles Leclerc, au aban-
donat după ce s-au acroșat în 
primul tur. Cea de-a treia etapă a 
Campionatului Mondial de 
Formula 1 va avea loc weeken-
dul viitor, pe circuitul 
Hungaroring de lângă 
Budapesta.

Manchester City 
nu va fi exclusă din 
Liga Campionilor
Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
(TAS) de la Lausanne a decis, 
luni, să autorizeze în apel parti-
ciparea echipei Manchester City 
la viitoarele ediţii ale cupelor 
europene de fotbal, după ce clu-
bul englez fusese iniţial suspen-
dat de UEFA pe o perioadă de 
doi ani, pentru încălcarea reguli-
lor fair-play-ului fi nanciar. La ju-
mătatea lunii februarie, Uniunea 
europeană de fotbal a decis să o 
excludă pe Mancheser City din 
cupele continentale pentru ur-
mătoarele două sezoane, apli-
când clubului englez și o amendă 
de 30 milioane euro. UEFA a re-
acţionat după dezvăluirile făcute 
în noiembrie 2018 de cotidianul 
german Der Spiegel, care a pu-
blicat mai multe documente și 
emailuri care demonstrau că 
„Cetăţenii” ar fi  încălcat regulile 
fair-play-ului fi nanciar.
Reponsabilii lui Manchester 
City au făcut imediat apel la 
TAS împotriva deciziei Camerei 
de judecată a Comisiei de con-
trol fi nanciar a cluburilor 
(ICFC), dictată pe 14 februarie.
Pierderile fi nanciare pe care 
le-ar fi  suferit Manchester City 
din cauza absenţei din cupele 
europene în următoarele două 
sezoane ar fi  depășit cu mult 
100 de milioane de euro pe an, 
conform estimărilor.

Pe scurt

Ana-Maria Popescu a fost 

desemnată câştigătoarea 

Cupei Mondiale la spadă, 

pentru a patra oară.

Campioana olimpică din 

2016, cu echipa României, a ter-

minat pe primul loc în clasa-

ment, cu 176.000 de puncte, fi -

ind urmată pe podium de bra-

zilianca Nathalie Moellhausen 

(157.000 de puncte) şi de chi-

nezoaica Sun Yiwen (149.000).

Decizia de acordare a titluri-

lor pe anul 2020 încă din aceas-

tă lună a fost luată de Federaţia 

Internaţională de Scrimă pentru 

că multe competiţii nu au pu-

tut fi  organizate din cauza pan-

demiei de coronavirus. Astfel 

FIE a decis ca scrimerii câştigă-

tori ai clasamentelor anuale 2020 

la juniori şi seniori, individual 

şi pe echipe, să fi e declaraţi în 

funcţie de clasamentul mondi-

al de la nivelul lunii martie, 

atunci când a fost oprită activi-

tatea competiţională.

Ana-Maria Popescu 

(ex-Brânză) a mai cucerit edi-

ţiile 2007-2008, 2008-2009 şi 

2012-2013 ale Cupei Mondia-

le la spadă şi a devenit cea mai 

titrată spadasină din istoria 

Cupei Mondiale..

„Am câştigat pentru a 4-a 

oară Cupa Mondială şi acest 

lucru reprezintă o performan-

ţă la care am visat mult timp, 

trebuie să recunosc. Mereu 

mi-am dorit să fi u prima, să fi u 

cea mai bună în ceea ce fac! 

Cu toate acestea, acum, mă bu-

cur cu măsură... Ca să fi u cin-

stită până la capăt, aş merita 

premiul pentru cel mai bun în-

ceput de sezon (dacă acesta ar 

exista)”, a afi rmat sportiva.

Ana Maria Popescu, a 4-a 
oară campioană mondială

Karel Guzman este noul 

jucător al celor de la 

Universitatea Cluj și omul 

care promite spectacol 

în BT Arena.

Baschetbalistul din Cuba a 

evoluat în ultimul sezon în Ar-

gentina și a impresionat prin 

slam dunk-urile spectaculoase. 

Noul jucător al celor de la 

U-BT Cluj a transmis un me-

saj video prin intermediul 

rețelelor de socializare.

„În primul rând este un 

club mare, o echipă cu un 

antrenor mare. Așteptările 

sunt ridicate și obiectivele 

sunt mari, iar eu mă bucur 

să fac parte din această fa-

milie ca să reușim împreună. 

Vreau să îmbunătățim toate 

rezultatele obținute sezonul 

trecut. Fanilor le spun: “Hai-

de U!”, a transmis Guzman.

Guzman a bifat 22 de par-

tide în sezonul precedent, re-

marcându-se cu medii de 13.2 

puncte, 6.9 recuperări și 1.4 

pase decisive. Cel mai bun 

joc al său a fost pe 28 februa-

rie, când Olimpico a dat piept 

cu Obras. În acel meci, Karel 

a totalizat 28 de puncte, 7 re-

cuperări și 2 pase decisive.

De-a lungul carierei, Karel 

a mai îmbrăcat maioul grupă-

rilor Ciclista Juninense (Ar-

gentina) și Capitalinos Azu-

les de la Habana (Cuba). Mai 

mult, noul nostru jucător a 

bifat două prezențe la naționala 

Cubei în 2020. Cuba a înfrun-

tat reprezentativa Insulelor 

Virgine, iar în cele două me-

ciuri Guzman a totalizat sta-

tistici de 13.5 puncte, 4.5 re-

cuperări și 3.0 assist-uri.

Karel Guzman devine al 

patrulea baschetbalist trans-

ferat de U-Banca Transilva-

nia până la ora actuală. 

Ceilalți sunt Andrija Stipa-

nović, Gregory Vargas și Jus-

tin Edwards.

Karel Guzman promite spectacol 
în tricoul lui U-BT Cluj

Damjan Djokovici, unul din-

tre cei mai buni mijlocași 

din Liga 1, este atras 

de o ofertă venită din zona 

arabă. Croatul ar urma să 

încaseze un salariu de un 

milion de euro pe an, iar 

CFR Cluj va primi 500.000 

de euro pentru transferul 

jucătorului de 30 de ani.

Shabab Alahli, echipa 
care îl vrea pe Djokovic

Formația din Emiratele Ara-

be Unite este extrem de deci-

să să îl achiziționeze pe Djoko-

vici, în ciuda faptului că ju-

cătorul croat mai are contract 

la CFR Cluj. Mijlocașul a fost 

dorit și în perioadele prece-

dente de mercato de echipe 

din străinătate, însă mutarea 

nu s-a concretizat.

Djokovici, one man show 
la al doilea „descălecat”

Mijlocașul celor de la CFR 

Cluj a revenit în Gruia în 

2017 și a fost unul dintre 

oamenii decisivi pentru 

obținerea celor două titluri. 

Croatul a marcat de altfel 

golul care a adus primul ti-

tlu în era Dan Petrescu la 

CFR Cluj. Djokovici a bifat 

în total 126 de meciuri, 12 

goluri și 15 pase de gol la 

CFR Cluj, iar în actualul se-

zon a apărut de 34 de ori 

pe gazon. 

Jucătorul de 30 de ani a 

fost unul dintre cei mai 

vehemenți după ce șefii 

clubului au decis să plă-

tească salariile restante în 

mai multe tranșe. Djoko-

vici ar fi vrut să plece de 

la CFR Cluj la începutul lui 

2020, fiind dorit de Gazi-

antep FK și Lecce.

CFR Cluj, un butoi 
cu pulbere

Situația la CFR Cluj este 

una extrem de tensionată du-

pă ce mai mulți jucători s-au 

arătat nemulțumiți de modul 

în care au fost tratați de la în-

ceputul pandemiei de CO-

VID-19. Elevii lui Dan Petres-

cu au au fost păcăliți de con-

ducere cu privire la drepturi-

le salariale și a bonusurilor 

din Europa League.

Cei mai supărați au fost 

stranierii din lotul lui CFR 

Cluj, iar acest lucru s-a 

resimțit și în rezultate, dar și 

în alcătuirea lotului de jucă-

tori care au fost convocați 

pentru meciurile din Liga 1. 

Jucători precum Michael Pe-

reira, Yacouba Sylla sau Ke-

vin Boli au fost uitați de Pe-

trescu în afara lotului.

Țucudean a avut și el un con-

fl ict deschis cu Petrescu și în-

treaga conducere a echipei, mo-

tiv pentru care a ales să plece 

înainte de încheierea sezonului. 

Situația neclară de la CFR 

Cluj a făcut ca echipa să piar-

dă puncte importante în der-

by-ul cu Universitatea Craio-

va și în remiza, 2-2, cu Astra 

Giurgiu. Campionii sunt în 

poziția de a rata al 3-lea titlu 

consecutiv după ce oltenii au 

câștigat toate cele cinci me-

ciuri de la reluare stagiunii.

Djokovici visează la banii arabilor! 
CFR ar putea pierde un jucător de top.
CFR Cluj este foarte aproape să piardă un nou jucător de top în această vară, 
după plecările lui George Țucudean și Giedrius Arlauskis

Damjan Djokovici, mijlocașul lui CFR Cluj, alături de colegii săi după un meci din Liga 1
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