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Trei noi tramvaie, 
pe străzile Clujului
Încă trei tramvaie achiziționate de Primă-
rie de la fi rma arădeană Astra vor intra în 
fl ota CTP Cluj-Napoca.  Pagina 3
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„BAC de 10” continuă 
tradiția și în acest an
„BAC de 10” este campania Untold și Ne-
versea care motivează absolvenții de liceu 
și anul acesta.  Pagina 6

CULTURĂ

Muzee arhipline la Cluj
Deși încă suntem în pandemie, ediția de anul 
acesta a evenimentului „Noaptea Muzeelor” 
a avut un succes neașteptat.  Pagina 7

EDUCAȚIE

Noutate pentru elevi 
la Evaluarea Națională
Structura subiectelor pentru Evaluarea 
Național se schimbă. Elevii vor rezolva cerințe 
concepute după modelul PISA.  Pagina 4
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Bărcile cu motor au revenit la sfârșit de săptămână pe lacul Tarnița, deși ambarcațiunile motorizate 
au fost interzise. „Șmecherii” riscă amenzi de zeci de mii de lei. Pagina 5

„Dezmăț” pe lacul Tarnița, în weekend

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

7 397 158 21 15 1
Situația epidemiologică în județul Cluj – 14 iunie 2021

ECONOMIE

Suma cheltuită de regiunea 
Nord-Vest pentru spitale, în pandemie

METEO

Vremea se va încălzi. Temperaturile 
vor urca până la 30 de grade.

Ministerul Sănătății a publi-
cat harta investițiilor ce au fost 
făcute, în ultimul an, pentru 
dotarea spitalelor din Româ-
nia. Din aceasta reiese că 2,7 
miliarde lei, din fonduri euro-
pene, au fost alocați în ultimul 
an pentru dotarea spitalelor 
din România, pe fondul pan-
demiei de COVID-19.

Ministerul Investițiilor si 
Proiectelor Europene, prin Au-
toritatea de Management pen-
tru Programul Operațional In-
frastructură Mare 2014-2020, 
a asigurat, în perioada 15 mai 
2020 – 15 mai 2021, finanțări 
în valoare de 2,7 miliarde lei 
pentru spitale și centre soci-
ale din România, pe fondul 
provocărilor apărute în urma 
pandemiei de COVID-19.

În cadrul apelurilor dedi-
cate, în perioada menționată, 
MIPE a semnat cu beneficia-
rii din sectorul medical 169 
de contracte de finanțare, la 
nivelul întregii țări.

Cheltuielile au fost 
împărțite pe 8 regiuni, dintre 
care 3 sunt în Nord și centrul 
țării, cuprinzând zone pre-
cum Cluj-Napoca, Maramureș, 
Bistrița-Năsăud, Alba-Iulia, 
Mureș, și altele.

În regiunea 6, ce cuprinde 
Nord-Vestul țării, sunt inclu-
se: Cluj-Napoca, Bistrița-
Năsăud, Bihor, Sălaj, 
Maramureș și Satu-Mare.

În regiunea 6, proiectele 
contractate au fost 28 la nu-
măr, cheltuindu-se 397,4 mili-
oane de lei.

În Transilvania, intervalul 14- 
27 iunie va debuta cu vreme ră-
coroasă, cu temperaturi maxi-
me de 17-23 de grade şi mini-
me de 7-11 grade. Apoi, încăl-
zirea vremii va fi  semnifi cativă, 
determinând înregistrarea de va-
lori diurne, mediat regional, de 
24-29 de grade şi nocturne de 
10-15 grade. Vremea se va men-
ţine caldă până spre sfârşitul pe-
rioadei, cu uşoare variaţii de la 
o zi la alta.

În primele zile şi din nou 
după data de 21 iunie, în spe-
cial în cursul după-amiezilor, 
probabilitatea pentru averse 
(local mai însemnate cantita-
tiv) va fi ridicată.

În prima săptămână, încăl-
zirea treptată, dar semnifica-
tivă a vremii va determina în 

Maramureş creşterea tempe-
raturii de la valori mai mici 
decât cele normale pentru a 
doua decadă a lunii iunie în 
primele zile (maxime de 22-24 
de grade şi minime de 9-11 
grade) la medii diurne de 
25-29 de grade şi nocturne de 
13-16 grade. În cea de-a doua 
săptămână, deşi vor fi uşoa-
re variaţii termice, vremea se 
va menţine caldă în majorita-
tea zilelor.

Vor fi averse locale la înce-
putul intervalului, iar proba-
bilitatea de ploaie va fi ridi-
cată după data de 22 iunie.

La munte, vremea va fi  ră-
coroasă la începutul intervalu-
lui, când se vor înregistra va-
lori diurne de 8-16 grade şi noc-
turne de 2-8 grade. 

Studii geotehnice pentru metrou, în Mărăști
Lucrări de foraje pentru metrou și tren metropolitan au loc zilele acestea pe șantierul de pe Bulevardul 21 Decembrie. Pagina 2

„Inflație” de mașini?
200.000 de mașini și doar 40.000 de locuri de parcare
În Cluj-Napoca există doar 38.000 de locuri de parcare, deși numărul mașinilor din oraș 
se apropie de 200.000, potrivit unor date prezentate de viceprimarul Dan Tarcea. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

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) 
0264-425.771

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 BETA 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 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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În faţă la The Offi ce, mun-

citorii au început forajele 

pentru metrou. În toamna 

anului trecut, lucrări de 

foraje pentru proiectul de 

metrou şi tren metropolitan 

au fost realizate şi în zona 

Expo Transilvania.

În luna octombrie a anu-

lui trecut, Primăria munici-

piului Cluj-Napoca anunţa în-

ceperea primelor lucrări în ca-

drul proiectului metroului. 

Astfel, în perioada octombrie 

– decembrie 2020, a început 

realizarea lucrărilor de foraje 

geotehnice în cadrul proiec-

tului de metrou şi tren metro-

politan, Primăria Cluj-Napo-

ca alături de Geostud şi de 

toţi deţinătorii de reţele sta-

bilind amplasamentele pen-

tru 42 de foraje.

Peste 300 de milioane de 
euro pentru 
metrou, prin PNRR

Noul termen anunţat pen-

tru finalizarea întregului pro-

iect care prevede metroul de 

la Cluj este anul 2029, şi nu 

2026, aşa cum anunţase ini-

ţial municipalitatea. Finali-

zarea metroului ar putea fi 

condiţionată şi de primirea 

sau nu a celor 310 milioane 

de euro prin Programul Na-

ţional de Redresare şi Rezi-

lienţă (PNRR).

Proiectul metroului ar pu-

tea primi prin PNRR o fi nan-

ţare de aproximativ 30% din 

valoarea totală a investiţiei, 

mai exact, 310 milioane de eu-

ro. Programul Naţional de Re-

dresare şi Rezilienţă (PNRR) 

a fost depus de ţara noastră 

la fi nalul lunii trecute la 

Bruxelles, printre proiectele 

majore ale Clujului incluse fi -

ind şi metroul.

Astfel, după cum se ara-

tă în PNRR, se aşteaptă ca 

până în anul 2029, la fina-

lizarea integrală a magistra-

lei de metrou, să existe 12,7 

km de reţea nouă de me-

trou, 15 staţii noi şi 30 de 

rame electrice.

Feedback critic cu privire 
la proiectul metroului

Planul Naţional de Redresa-

re şi Rezilienţă al României a 

primit zilele trecute şi un feed-

back de la Bruxelles, unele ob-

servaţii transmise fi ind destul 

de critice. În spaţiul public au 

apărut zvonuri cum că proiec-

tul ar fi  fost respins, însă pre-

mierul Florin Cîţu, dar şi minis-

trul fondurilor europene, Cristi-

an Ghinea, au combătut zvonu-

rile, precizând că feedback-ul 

transmis face parte dintr-o pro-

cedură standard, în vederea cla-

rifi cării unor aspecte privind 

proiectele incluse în PNRR.

În feedback-ul de la Bruxel-

les, au existat observaţii şi cu 

privire la infrastructura de me-

trou, menţionându-se faptul că 

„nu este clar dacă 30 de rame 

electrice de metrou sunt inclu-

se în costul de 600 de milioane 

de euro solicitate”, cu referire 

atât la metroul din Bucureşti, 

cât şi la cel din Cluj.

Din punct de vedere al ca-

pacităţii de transport, metroul 

din Cluj-Napoca va include:

¤ 16 trenuri: Tren 2 rame x 2 

vagoane (52 m, 380 pasageri);

¤ Capacitatea de transport la 

interval de 3 min/90 sec: 

7.600/15.200/ oră şi sens;

Suma de 310 milioane de eu-

ro care va fi  primită prin PNRR 

vizează legătura dintre Mănăş-

tur şi Sopor, care cuprinde no-

uă staţii de metrou.

În zona industrială a Clu-

jului, echipele de muncitori 

care execută lucrări de fo-

raje geothenice pentru ela-

borarea studiilor de fezabi-

litate pentru realizarea tre-

nului metropolitan şi a me-

troului au apărut la finalul 

lunii martie.

Metroul 
„merge mai departe”

În ceea ce priveşte faptul 

că metroul ar putea primi prin 

PNRR doar 30% din cele 900 

de milioane de euro solicita-

te iniţial, Emil Boc a asigu-

rat luna trecută că proiectul 

va merge mai departe, indi-

ferent de situaţie.

„Finanţările sunt comple-

mentare: din PNRR şi din fon-

durile structurale, Programul 

Operaţional Sectorial – POS 

Transport, 2021-2027. Proiecte-

le merg mai departe”, a decla-

rat edilul pentru monitorulcj.ro.

În 11 iunie, a fost încheiată 

etapa consultării publice a Pla-

nul Urbanistic Zonal (PUZ) al 

metroului din Cluj.

Foraje pentru metrou 
și tren metropolitan
Au început forajele pe șantierul de pe Bulevardul 21 Decembrie, în cadrul 
lucrărilor desfășurate pentru metrou și tren metropolitan, la Cluj

Au început forajele pentru metrou şi trenul metropolitan, pe şantierul de pe Bulevardul 21 Decembrie

Drumul judeţean 161A 

Iuriu de Câmpie-Ceanu 

Mare a fost asfaltat, fi ind 

astfel fi nalizate lucrările 

pe sectorul respectiv. 

Urmează să fi e asfaltat 

şi drumul spre Cojocna 

şi Apahida.

Anterior asfaltării drumu-

lui, au fost executate lucrări 

constând în frezarea zonelor 

afectate, plombarea gropilor 

cu îmbrăcăminte asfaltică, tra-

tarea burduşirilor şi a tasări-

lor, colmatarea rosturilor, adu-

cerea la profi l şi completarea 

acostamentelor.

Pentru a completa fi nali-

zarea lucrărilor, urmează să 

mai fi e realizate acostamen-

te, în zonele unde situaţia im-

pune acest lucru.

De asemenea, porţiunea 

de 39 de kilometri, DJ 150 

Viişoara – Ceanu Mare – Fra-

ta – Mociu a fost inclusă 

printre proiectele care vor 

benefi cia de modernizare şi 

reabilitare prin fonduri eu-

ropene, la începutul acestui 

an, Consiliul Judeţean Cluj 

aprobând actualizarea noi-

lor indicatori tehnico-econo-

mici ai lucrărilor.

Drumul județean spre Ceanu Mare a fost asfaltat
ALIN TIȘE | preșesintele Consiliului Județean Cluj

 „Benefi ciile asfaltării DJ 161A sunt numeroase, 
mai ales dacă avem în vedere zona extrem 
de vastă a județului pe care acesta o deservește. 
Nu ne vom opri aici, lucrările continuă 
pe sectorul Iuriu de Câmpie-Cojocna-Apahida“ .

 Emiterea Autorizaţiei de Construire în maxim 
6 luni pentru începerea efectivă a lucrărilor;
 2 mașini de forat tuneluri tip TBM: T11 și 
T12 se vor lansa din S2. Teilor și se vor scoa-
te la S9. Florilor după care se vor reintroduce 
și lansa la S17. Muncii și se vor scoate la S9. 
Florilor după care se vor reintroduce și lansa 
din S19. Europa Unită și se vor scoate la 
Galeria Piaţa Mărăști-Cosmos;
 Depoul și staţiile S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 
vor începe după 6 luni, se vor executa simultan 
și se vor acoperi după maxim alte 9 luni pentru 
a permite reluarea circulaţiei parţială/totală;
 Staţiile S10, S11, S12, S13, S14, 
S15,S16,S17 inclusiv Galeria Piaţa Mărăști 
-Transilvania și Rebrusmentul Muncii, vor 
începe după 30 de luni, se vor executa si-
multan și se vor acoperi după alte maxim 
9 luni pentru a permite reluarea circulaţiei 
parţială/totală;

 Staţiile S18,S19 inclusiv Galeria Piaţa 
Mărăști-Cosmos și Rebrusmentul Europa Unită, 
vor începe după 57 de luni, se vor executa simul-
tan și se vor acoperi după alte maxim 9 luni pen-
tru a permite reluarea circulaţiei parţială/totală;
 Contractul de trenuri C2 va începe în maxim 3 
luni de la începerea Contractului de bază C1 cu fa-
bricarea și furnizarea primul ui tren după maxim 
18 luni (prototip) și apoi cu furnizarea minim a 
unui tren pe lună până la ultimul tren necesar 
pentru fi ecare secţiune de punere în funcţiune;
 Se vor asigura toate resursele materiale și 
umane necesare programului de mai sus ca-
re presupune realizarea simultană a lucră ri-
lor pentru toate staţiile și interstaţiile dintr-o 
secţiune de punere în funcţiune.
 Sunt necesare 6 luni pentru integrare și 
punere în funcţiune sisteme și teste de sis-
tem, inclusiv pentru circulaţie trenuri, pentru 
fi ecare secţiune de punere în funcţiune.

Condițiile pentru realizarea metroului, potrivit PNRR
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Datele ofi ciale arată că 

la Cluj-Napoca fi gurează 

peste 170.000 de maşini 

înmatriculate, din aces-

tea, 134.000 fi ind autotu-

risme. Clujul are un 

număr aproximativ 

de 337.000 de locuitori, 

iar parcările sunt 

în număr de 38.000.

„Datele arată doar numărul 

maşinilor înmatriculate. În rea-

litate, maşinile sunt mult mai 

multe. Discutăm de cel puţin 

200.000 de maşini, plus cele ca-

re se afl ă în tranzit şi maşinile 

studenţilor, care după estima-

rea pe care noi o avem se ridi-

că la 20.000. Categoric că de la 

an la an, trafi cul din Cluj-Napo-

ca a crescut, iar începând din 

anul 2010, avem o dublare a tra-

fi cului”, a declarat viceprima-

rul municipiului, Dan Tarcea, la 

un post de radio.

Conform acestuia, în 

Cluj-Napoca există un număr 

de aproximativ 38.000 de lo-

curi de parcare cu abonament, 

raportat la 200.000 de maşini.

„Într-o scară de bloc cu 10 

apartamente sunt 15 maşini, 

normal că ele sunt parcate pe 

spaţiile verzi sau pe trotua-

re”, a mai spus Tarcea.

Autorităţile locale clujene 

susţin însă că nu au cum să 

controleze acest fenomen, de-

oarece nu pot „interzice clu-

jenilor să îşi cumpere maşi-

nă”. Singura „speranţă” care 

le rămâne celor afl aţi la con-

ducerea municipiului este în-

curajarea transportului în co-

mun, respectiv schimbarea 

mentalităţii, în acest mod, ora-

şul având şanse să devină 

unul mai puţin poluat şi mai 

puţin aglomerat.

„Străzile pe care le avem 

nu fac faţă maşinilor şi chiar 

dacă vom lărgi străzile în zo-

na centrală, în şase luni ele 

vor fi  pline de maşini. Tre-

buie să ne schimbăm cu to-

ţii mentalitatea”, a adăugat 

viceprimarul.

Trei şoferi „se bat” zilnic 
pe un loc de parcare

Un studiu realizat de yeParking 

în perioada februarie-martie şi fă-

cut public la fi nalul lunii trecute, 

arată că nu mai puţin de trei şo-

feri se „bat” zilnic pe un singur 

loc de parcare, la Cluj.

De asemenea, conform 

studiului, cele mai căutate 

parcări din Cluj-Napoca sunt 

cele din cartierul Mănăştur, 

aproximativ 15% dintre clu-

jeni fiind interesaţi de aces-

tea. Parcările din cartierele 

Zorilor şi Bună Ziua se află 

de asemenea la mare căuta-

re (11% fiecare). În procent 

de 10% sunt căutate locuri-

le de parcare din catierele 

Mărăşti, Gheorgheni şi În-

tre Lacuri.

Pentru a diminua problema 

lipsei locurilor de parcare din 

oraş, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a construit de-a 

lungul timpului mai multe 

parking-uri moderne, cel mai 

mare dintre acestea fi ind cel din 

Mănăştur, care este şi primul 

parking semi-îngropat din Ro-

mânia. Aceste parking-uri sunt 

dotate cu echipamente de încar-

care a maşinilor electice, locuri 

de parcare pentru biciclete, mo-

tociclete şi trotinete electrice.

În total, municipiul dispu-

ne de zece parking-uri, aces-

tea fi ind construite strategic în 

cartierele municipiului, cu sco-

pul de a evita generarea creş-

terii trafi cului din zona centra-

lă, conform lui Dan Tarcea.

Garaje demolate, 
pentru construirea 
parking-urilor

În vederea construirii a 

cât mai multe parking-uri în 

municipiu, sute de garaje au 

fost demolate, pentru ca în 

locul acestora, să poată fi  

construite parking-urile.

În următorii trei ani, se es-

timează că vor fi  demolate 

aproape 10.000 de garaje în 

Cluj-Napoca, conform vice-

primarului Dan Tarcea.

„În paralel, căutăm şi alte 

zone în care să demolăm ga-

raje, iar estimarea mea este 

că anul acesta vom mai avea 

încă o serie de notifi cări pe 

care le vom trimite pentru de-

molare. Ne dorim ca în urmă-

torii ani să fi nalizăm acest 

proces de demolare a garaje-

lor. În acest moment, avem 

aproximativ 9.700 de garaje 

la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca şi vrem să le de-

molăm pe toate în următorii 

trei ani”, a declarat Tarcea, în 

aprilie, pentru monitorulcj.ro.

200.000 de mașini „se bat” 
pe 40.000 de locuri de parcare, la Cluj
Viceprimarul Dan Tarcea: „Nu le putem interzice clujenilor să își cumpere mașini”

În Cluj-Napoca există un număr de aproximativ 38.000 de locuri de parcare cu abonament, raportat la 200.000 de maşini

Abonamentele parcărilor din zona centrală:

¤ Persoane fi zice – 79 lei/an

¤ Persoane juridice – 555 lei/an

Parcări cu abonament pentru riverani pe car-
tiere:

¤ Persoane fi zice – 66 lei /an

¤ Persoane juridice – 234 lei /an

Pentru parcări, copertine și garaje cu contrac-
te, situate în cartierele din Cluj-Napoca

¤ Persoane fi zice – 52 de lei/an

¤ Persoane juridice – 208 lei/an

Cât costă parcările din Cluj-Napoca?

Încă trei tramvaie achizi-

ţionate de Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca de la 

fi rma arădeană Astra vor 

intra în fl ota Companiei 

de Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca.

Consilierii locali vor dezbate în 

şedinţa de miercuri, 16 iunie, un 

proiect de hotărâre privind darea 

în concesiune către Compania de 

Transport Public (CTP) Cluj-Napo-

ca SA a trei noi tramvaie Astra Im-

perio, achiziţionate de primărie 

într-un program amplu de înnoire 

a flotei de transport în comun.

„Se aprobă darea în conce-

siune, către Compania de Trans-

port Public Cluj-Napoca S.A., a 

trei tramvaie afl ate în domeniul 

porivat al municipiului Cluj-Na-

poca, ce fac parte din investiţia 

«Înnoirea fl otei de transport în 

comun în municipiul Cluj-Na-

poca, prin achiziţionarea de 

tramvaie – Etapa I – Faza I» (...).

Redevenţa datorată munici-

piului Cluj-Napoca de către Com-

pania de Transport Public 

Cluj-Napoca S.A. a fost calcu-

lată în cuantum de 0,03% din 

valoarea bunurilor concesiona-

te şi reprezintă suma de 

8284.19lei/ an”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

Este vorba despre trei tram-

vaie Astra Imperio, achiziţiona-

te de Primăria Cluj-Napoca, cu 

o valoare totală de 27.613.950 

de lei (9.204.650 lei/ bucata) şi 

recepţionate la începutul lunii 

în curs.Tramvaiele arădene vor 

fi  predate pe bază de proces ver-

bal de predare-primire.

Reamintim, că administra-

ţia locală a semnat, în 6 au-

gust 2018, un acord-cadru de 

furnizare tramvaie cu Astra 

Vagoane Călători SA. În baza 

acestui acord, s-au încheiat 

contracte subsecvente, potri-

vit cărora au fost furnizate 

municipalităţii un număr de 

patru tramvaie. În total, 12 

tramvaie noi au ajuns la 

Cluj-Napoca în 2020, alte 12 

urmând să sosească în cursul 

anului acesta.

Primul tramvai Astra Arad 
a ajuns la Cluj-Napoca 
în aprilie 2020

Primul din cele 12 tramvaie 

achiziţionate de Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca de la Astra 

Arad a fost livrat în data de 28 

aprilie 2020. Valoarea totală a con-

tractului pentru cele 24 de tram-

vaie achiziţionate se ridică la apro-

ximativ 40 de milioane de euro.

„În acest moment, avem 35 

de proiecte semnate pe fonduri 

europene, din care avem 100 de 

milioane de euro alocate pen-

tru modernizarea transportului 

în comun. Două dintre proiec-

te au fost deja fi nalizate şi mă 

refer la achiziţia a 30 de auto-

buze electrice cu o fi nanţare de 

98% din fonduri europene şi 

achiziţia a 50 de troleibuze”, a 

declarat directorul de Dezvolta-

re Locală din cadrul Primăriei, 

Ovidiu Cîmpean.

Trei noi tramvaie Astra Imperio 
vor circula pe străzile Clujului

Primăria Cluj-Napoca con-

tinuă acordarea de diplo-

me şi premii în bani pen-

tru clujenii care au împli-

nit 100 de ani de viaţă şi 

cuplurile care sărbătoresc 

„nunta de aur”.

Consilierii locali vor dez-

bate în şedinţa de miercuri, 

16 iunie, două proiecte de 

hotărâre privind regulamen-

tul de acordare a „premiu-

lui de aur” pentru cuplu-

rile clujene ce sărbătoresc 

50 de ani de căsătorie ne-

întreruptă, respectiv diplo-

mă şi premiu pentru cluje-

nii care au împlinit vârsta 

de 100 de ani.

Premiile constau în suma 

de 1.000 de lei pentru cupluri-

le ajunse la „nunta de aur”, re-

spectiv 2.000 de lei şi diplomă 

pentru clujenii de 100 de ani.

Potrivit regulamentului, 

premiile se acordă pe baza 

unei cereri, condiţia fiind ca 

solicitantul să aibă domici-

liul în Cluj-Napoca, iar în 

ceea ce priveşte cuplurile, 

soţii trebuie să fi împlinit 

50 de ani de căsătorie ne-

ântreruptă, la data depune-

rii cererii şi ca ambii soţi să 

fie în viaţă.

Primăria Cluj-Napoca a în-

ceput acordarea acestui pre-

miu în anul 1999, acesta fi -

ind înmânat anual unui nu-

măr de aproximativ 450 de 

cupluri, în semn de respect 

pentru clujenii care au reuşit 

să păstreze intactă legătura 

pe parcursul a 50 de ani.

Premii pentru persoanele care 
împlinesc 100 de ani de viață 
sau 50 de ani de căsătorie

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „La Cluj-Napoca avem 
cele mai multe parking-
uri supraterane din 
România - zece. Nu știu 
dacă mai există vreun 
oraș în care să fi e zece 
parcări supraterane 
construite. În anul 2020 
am fi nalizat trei parcări 
supraterane, fi ecare 
parking suprateran 
are și o zonă subterană. 
Fiecare parking are locuri de parcare 
pentru persoane cu dizabilități, locuri de parcare 
pentru biciclete, parking-uri cu acoperiș verde, 
peste care am făcut teren de sport. Am investit în 
cartiere, nu în zona centrală, pentru că în centru, 
cu cât facem mai multe locuri de parcare, 
cu atât generăm mai mult trafi c“
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Evaluarea Naţională 2021 

începe de 22 iunie cu 

proba la limba şi literatu-

ra română, iar pe data 

de 24 iunie se va susţine 

proba la matematică. 

De asemenea, proba de 

limbă maternă se va sus-

ţine pe data de 25 iunie.

Anul acesta structura su-

biectelor pentru Evaluarea Na-

ţională se schimbă, iar pentru 

prima dată în România, elevii 

vor avea de rezolvat cerinţe 

concepute după modelul PISA.

Subiectele vor fi  
după modelul PISA

Elevii claselor a VIII-a au 

avut ocazia să vadă despre ce 

este vorba la fi nalul lunii mar-

tie, atunci când au susţinut si-

mularea Evaluării Naţionale.

Elevii se pot „antrena” pâ-

nă la susţinerea examenului fi -

nal prin rezolvarea unor mo-

dele de subiecte care îi ajută să 

se orienteze pentru probele scri-

se. Acestea sunt structurate du-

pă modelul testelor PISA, a-

vând aceeaşi bibliografi e şi cu 

baremul de notare aferent.

Ministerul Educaţiei a pus la 

dispoziţie elevilor aceste teste 

începând cu semestrul al II-lea. 

Pe 31 mai au fost postate ulti-

mele seturi de teste de antrena-

ment şi au fost publicate şi ba-

remele lor de corectare.

Elevii pot intra şi pe site-ul 

ofi cial al Ministerului Educa-

ţiei, la secţiunea Evaluarea Na-

ţională 2021, unde vor găsi un 

set de modele de subiecte pen-

tru limba şi literatura română, 

matematică şi limba maternă.

Programa pentru 
Evaluarea Naţională 
2021, simplifi cată

Pandemia a condus la des-

făşurarea orelor în mediul on-

line pentru o perioadă destul 

de lungă, iar din acest motiv, 

programa pentru Evaluarea 

Naţională 2021 a fost simpli-

fi cată. Absolveţii clasei a VI-

II-a mai au săptămână până 

la susţinerea primei probe a 

examenului fi nal.

Structura subiectelor s-a 

schimbat destul de mult, faţă 

de anii anteriori. Anul acesta, 

elevii vor avea două subiecte: 

primul subiect va avea mai 

multe puncte şi subpuncte şi 

va fi  notat cu 70 de puncte, iar 

al doilea subiect elevii vor tre-

bui să facă o compunere pe o 

anumită temă, care va fi  no-

tată cu 20 de puncte.

De asemenea, s-au adus 

modifi cări şi la structura exa-

menului de matematică. Ab-

solvenţii clasei a VIII-a vor ave 

ade rezolvat anul acesta trei 

subiecte, fi ecare subiect fi ind 

notat cu 30 de puncte. Elevii 

vor vea de rezolvat subiecte 

din Geometrie şi Aritmetică.

Unii elevi vor avea de sus-

ţinut şi o a treia probă la lim-

ba maternă, unde sunt dispo-

nibile modele de subiecte în 

croată, germană, italiană, ma-

ghiară, rromani, sârbă, slova-

că şi ucraineană.

Elevii vor avea la dispozi-

ţie două ore pentru rezolva-

rea fi ecărei probe de la Eva-

luarea Naţională 2021.

Când se vor afi şa 
rezultatele?

Rezultatele examenlor de la 

Evaluarea Naţionhală 2021 vor 

fi  publicate de 29 iunie. După 

contestaţii, rezultatele fi nale se 

vor publica pe data de 4 iulie.

De asemenea, elevii care nu 

se vor putea prezenta la exa-

mene, din motive personale, se 

organizează o etapă specială, 

la începutul lunii iulie.

Astfel, înscrierile ar urma să 

se facă între 28 iunie şi 2 iulie. 

Probele scrise se vor susţine pe 

5, 6, respectiv 7 iulie. Rezulta-

tele etapei speciale se vor afi şa 

pe data de 9 iulie, iar după con-

testaţii, rezultatele defi nitive 

sunt programate în 12 iulie.

În cazul în care elevul a 

apucat să susţină o probă în 

prima sesiune, atunci i se va 

recunoaşte rezultatul şi va tre-

bui să suţină doar proba de 

la care a lipsit.

Înscrieriile pentru liceu vor 

avea loc în perioada 16-22 iu-

lie, iar repartizarea elevilor se 

va face pe data de 24 iulie.

Media obţinută la Evalua-

rea Naţională este un criteriu 

esenţial pentru admiterea în 

învăţământul liceal. Admite-

rea elevilor pentru liceu se va 

calucla în felul următor: 80% 

resultatele evaluării naţionale 

şi 20% media generală a celor 

patru clase de gimnaziu. 

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA! 

Elevii vor avea subiecte 
după modelul PISA
Structura subiectelor pentru Evaluarea Naţional se schimbă.
Elevii vor rezolva cerinţe concepute după modelul PISA.

Evaluarea Naţională 2021 se va desfăşura în perioada 22-25 iunie

Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu a promis profe-

sorilor, care au făcut ore 

suplimentare în acest an 

cu elevii claselor I-VIII, 

că plăţile au început de 

luni, pentru luna martie, 

dar doar „în judeţele 

care au raportat corect”.

Profesorii care au raportat 

corect suma vor primi banii

Plăţile pentru orele reme-

diale vor începe în judeţele 

care au raportat corect şi au 

putut fi  „verifi cate, documen-

taţia fi ind completă”, a afi r-

mat, luni, ministrul Educaţi-

ei, Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a precizat 

că Ministerul Educaţiei a vi-

rat sumele aferente plăţii ore-

lor remediale pentru toate ju-

deţele încă de acum trei săp-

tămâni către Unitatea de Ma-

nagement Proiecte cu Finan-

ţare Europeană.

„Astăzi vor începe plăţile 

pentru orele remediale în jude-

ţele care au raportat corect şi 

au putut fi  verifi cate, documen-

taţia fi ind completă. Ministerul 

Educaţiei a virat sumele afe-

rente plăţii orelor remediale 

pentru toate judeţele încă de 

acum 3 săptămâni către UMP-

FE (Unitatea de Management 

Proiecte cu Finanţare Europea-

nă)”, susţine demnitarul.

Salariile depăşesc suma 
pe 1.700.000 de lei

Ministrul Educaţiei a pre-

cizat în luna martie, la mo-

mentul declaraţiei despre o 

posibilă plată până la Paşte 

a sumelor, că este vorba des-

pre „o estimare făcută pe 

Programul Operaţional Ca-

pital Uman că în luna mar-

tie au fost organizate circa 

14.600 de grupe şi s-au des-

făşurat, în medie, 12 ore/

grupă. Altfel spus, salarii în 

martie ar fi  1.752.000 lei.”

Reamintim că orele reme-

diale se plătesc profesorilor 

care fac aceste cursuri cu 100 

de lei brut/oră, în limita a 20 

de ore pe lună.

Programul de ore reme-

diale sau „Şcoală după şcoa-

lă” a început pe 8 martie, 

iniţiativa fiind a Minsiteru-

lui Educaţiei în contextul 

orelor desfăşurate în mediul 

online. Ministrul Educaţiei 

a spus că aceste ore sunt 

necesrae, având în vedere 

că mulţi elevi au pierdut no-

ţiuni importante din mate-

rie în această perioadă.

Potrivit ministrului, cauze-

le întârzierii sunt legate de 

„neconcordanţele constatate” 

între datele comunicate de 

şcoli şi cele raportate de in-

spectoratele şcolare.

Profesorii care au raportat 
corect numărul de ore 
remediale vor primi bani

Propunerile primite pe 

parcursul perioadei de 

dezbatere publică a pro-

iectului metodologiei de 

concurs pentru ocuparea 

posturilor de director în 

unităţile de învăţământ 

vizează „în principal” 

calendarul concursului. 

De asemenea, vizează şi 

ponderea punctajelor pro-

belor, dar şi posibilitatea 

de înscriere la concurs 

pentru mai multe poziţii 

şi de contestare a ambelor 

probe, a informat, luni, 

ministrul Educaţiei, 

Sorin Cîmpeanu.

„În urma centralizării tu-

turor propunerilor primite 

pe parcursul perioadei de 

dezbatere publică a proiec-

tului metodologiei de con-

curs pentru ocuparea pos-

turilor de director in unită-

ţile de învăţământ, urmea-

ză să integrăm aspectele 

convenite într-o variantă îm-

bunătăţită a proiectului în 

cauză. Propunerile vizează 

în principal calendarul con-

cursului, ponderea puncta-

jelor celor 2 probe, posibi-

litatea de înscriere la con-

curs pentru mai multe po-

ziţii şi posibilitatea de con-

testare a ambelor probe”, 

afirmă ministrul Educaţiei.

Potrivit acestuia, varianta 

rezultată va fi  supusă aviză-

rii comisiei de dialog social în 

data de 16 iunie.

Metodologia concursului 
pentru postul de director 
va fi avizată în 16 iunie
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„Şmecherii” de pe Tarniţa 

s-au întors cu bărcile 

cu motor şi ignoră legea 

în totalitate. Potrivit regu-

lamentului, „petrecăreţii” 

ar trebui să primească 

amenzi usturătoare.

Bărcile cu motor sunt in-

terzise pe lacul Tarniţa, potri-

vit noului regulament, însă se 

pare că unii oameni nu ţin 

cont de acest lucru, ei conti-

nuând să navigheze lacul cu 

bărcile cu motor.

Un cititor monitorulcj.ro a 

trimis pe numărul de WhatsA-

pp a redacţiei mai multe poze 

şi video-uri din acest week-

end, în care apar mai mulţi ti-

neri care se bucură de vremea 

bună pe lacul Tarniţa şi se plim-

bă cu bărci cu motor, chiar da-

că acest lucru este interzis.

„La aproape un an de la 

interzicerea bărcilor cu motor 

pe lacul Tarniţa se pare că le-

gea nu e pentru toţi”, a adă-

ugat clujeanul.

Potrivit regulamentului, 

aceşti tineri ar trebui sancţi-

onaţi cu amenzi între 2.000 

şi 6.000 de lei pentru că au 

încălcat regulile.

Ce prevede regulamentul?
Regulamentul pentru Tar-

niţa prevede trei zone de lac, 

în două dintre ele fi ind in-

terzisă naviagaţia, iar în cea 

de-a treia este permisă doar 

cu ambarcaţiuni care folo-

sesc motoare electrice, cu ex-

cepţia celor care sunt deţi-

nute de autorităţile publice 

şi se afl ă în misiune.

Oamenii care nu respect a-

ceste reguli vor fi  sancţionaţi 

cu amenzi usturătoare care 

ajung până la 6.000 de lei.

Cele mai mari amenzi 

sunt cele pentru accesul cu 

mijloace care utilizează 

combustibili fosili, acestea 

fiind între 3.000 şi 6.000 de 

lei pentru persoane fizice, 

respectiv între 25.000 şi 

50.000 de lei pentru persoa-

nele juridice.

Pentru oamenii care navi-

ghează în zonele I şi II sau 

cei care realizează activităţi 

de întreţinere a bărcilor direct 

pe lacuri vor plăti amenzi în-

tre 3.000 şi 5.000 de lei.

Amenzi între 1.000 şi 3.000 

lei sunt fi xate şi pentru cei ca-

re nu reduc viteza în zona II, 

navighează la o distanţă mai 

mică de 20 de metri de maluri 

sau nu respectă regulile gene-

rale privind navigaţia pe lac 

(distanţa între ambarcaţiuni, 

partea pe care se merge etc).

Cele trei zone:
¤ ZONA I este situată în ime-

diata apropiere a barajului la 

mai putin de 200 m pe toată 

lăţimea lacului,

¤ ZONA II cuprinde zona pla-

jelor I,II,III,IV şi V la o dis-

tanţă de 50 m de la mal spre 

interiorul lacului

¤ ZONA III cuprinde toate ce-

lelalte enclave si aducţiuni, 

inclusiv coada lacului.

Aceleaşi reguli sunt apli-

cate şi pentru lacul Fântâne-

le. Accesul cu ambarcaţiuni 

care utilizează carburanţi fo-

sili este interzis, de aseme-

nea, şi în ceea ce priveşte la-

cul Fântânele, cu excepţia ce-

lor deţinute de autorităţile 

publice şi care se afl ă în mi-

siune. La fel ca în cazul la-

cului Tarniţa, este permisă 

navigaţia ambarcaţiunilor de 

agrement şi sportive propul-

sate exclusiv cu vâsle, vele, 

pedale şi motoare electrice. 

Amenzile pentru nerespecta-

rea prevederilor regulamen-

tului sunt identice cu cele 

aplicate pe lacul Tarniţa.

„Şmecherii” s-au întors pe Tarniţa!
Bărcile cu motor au fost surprinse din nou pe lacul Tarniţa, în weekend, chiar dacă folosirea lor este interzisă

Bărcile cu motor sunt interzise pe lacul Tarniţa, potrivit noului regulament, însă se pare că unii oameni nu ţin cont de acest lucru

Nemulţumiţi că apa pe ca-
re o beau este contamina-
tă de bărcile cu motor și 
skijeturi, mii de clujeni au 
semnat o petiţie prin care 
au solicitat interzicerea 
ambarcaţiunilor motoriza-
te pe cele două lacuri. Pe 
lângă asta, în 2019, șase 
parlamentari clujeni s-au 
unit și au realizat o inter-
pelare către Guvern, ce-
rând același lucru.

Astfel, ca urmare a de-
mersurilor efectuate, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
741/2020, lacurile 
Tarniţa și Beliș-Fântânele 
au fost eliminate din ane-
xa căilor navigabile inte-
rioare ale României.

Tarnița și Beliș-
Fântânele, scoase 
de pe lista apelor 
navigabile

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Clujul s-a umplut de maşini 

înmatriculate în alte judeţe, 

în ultimii ani. De ce nu îşi 

înmatriculează cei stabiliţi 

la Cluj-Napoca de ani buni 

maşinile în judeţ?

O clujeancă şi-a spus nemul-

ţumirile pe grupul Clujul Civic le-

gat de faptul că un oraş ca Clu-

jul s-a umplut de maşini înmatri-

culate în alte judeţe. Ea spune că 

cei care au încă numerele înma-

triculate în alte judeţe „preferă să 

plătească impozite mai mici” la 

ei acasă şi nu contribuie la dez-

voltarea infrastructurii rutiere din 

Cluj, unde locuiesc în prezent.

„SB, BN, SV, MM, AB, BH, 

AR, TM, GL,TL, GJ... sau B + 

alţii... Autoturisme înmatricu-

late în judeţe vecine şi nu nu-

mai, autoturisme deţinute de 

cetăţeni care s-au stabilit în 

Cluj, dar preferă să plătească 

impozite de regulă mai mici 

în localităţile de unde au ve-

nit în Cluj. În câteva cuvinte 

folosesc infrastructura rutieră 

din oraş, dar nu contribuie cu 

nimic la întreţinerea sau dez-

voltarea ei şi o fac cu bună şti-

inţă. Care ar fi  soluţia?”, a 

punctat o clujeancă.

Neînmatriculaţi în Cluj 
din cauza birocraţiei?

Un internaut i-a răspuns 

clujencei cu mai multe argu-

mente. El spune că nu impo-

zitul ar fi  problema, ci biro-

craţia care te pune să pierzi 

ore în şir la cozi, chiar şi acum 

în pandemie. Situaţia este mai 

complicată decât pare:

„Ai scormonit adânc în pu-

ţul gândirii ca să mai răsco-

leşti nişte ură făţă de vinituri. 

Să îţi mai dau eu un glonţ de 

pus pe ţeavă: IT-iştii ăia răi 

care vin în Cluj şi umple stră-

zile făurite de bunicii voştri, 

nici măcar impozit pe salariu 

nu plătesc (...).

Dacă vrei să ştii de ce nu 

înmatriculează lumea maşini 

pe Cluj e că nimeni n-are chef 

de birocraţie. Tre’ să îţi faci 

viză de fl otant (că buletin faci 

numa daca eşti destul de bo-

gat să ai ceva al tau) care în-

seamnă un set de cozi şi de 

acte. Nu te lăsa prostită de di-

gitalizare, încă se practică mo-

dul la coadă pe motiv de pan-

demie acu’. Apoi trebuie să 

mergi la Drpciv şi să mai tragi 

un set de cozi şi de acte. Şi 

între toate astea, stai o vreme 

fără buletin şi o vreme fără 

certifi cat. Nu-i grav, e neplă-

cut, dă anxietate. Plus, certi-

fi catul vine la poştă şi mai 

tragi şi acolo o coadă şi o scâr-

bă de la funcţionari”, a expli-

cat bărbatul.

Problema impozitului, o 

„non-problemă” pentru că 

suntem toţi români: „Referi-

tor la problema impozitului, 

e o non-problema atâta timp 

cât toţi suntem români. Că 

banii se duc tot în ţara asta 

minunată, ce tot măsurăm atâ-

ta rahatu cu asta, doamne iar-

tă-ma? Habsâni mai sunteţi! 

Gandeşte-te la asta ca la o for-

mă socialistă de ajutor reci-

proc. Daca la Cluj e ok sa vi-

na omu să muncească, îşi ia 

un cazan, plăteşte 40 de lei 

la primăria din Vascăuţi, au 

după aia şi 40 de lei să facă 

trotuar la „uliţă” cum i-ai zis 

tu!”, a adăugat internautul.

Clujul, plin de mașini înmatriculate 
în alte județe. Care este motivul?

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

O clădire din Piaţa 

Mărăşti este plină de graf-

fi ti, iar starea sa este 

deplorabilă. Se pare că 

aceasta face parte din 

„seria de construcţii ilega-

le ale Clujului”.

Unele clădiri din „oraşul de 

cinci stele” sunt lăsate de iz-

belişte, fi ind mâzgâlite cu graf-

fi ti, iar starea lor este una de-

plorabilă. Un exemplu ar fi  o 

clădire din Piaţa Mărăşti, care 

pe lângă că este plină de graf-

fi ti şi este lăsată de izbelişte, 

se pare că este şi o construc-

ţie ilegală, şi are la bază ace-

eaşi problemă ca Hotelul Cris-

tian din Piaţa Mihai Viteazu, 

care s-a ridicat deşi avea au-

torizaţie doar pentru chioşc.

Un clujean a postat foto-

grafi ile pe gupul de Facebook 

Clujul Civic, iar oamenii au 

început să reacţioneze, spu-

nând că povestea acestei clă-

diri este aceeaşi ca cea a Ho-

telului Cristian.

„Dragi prieteni, precum am 

mai văzut aici am convenit să 

postez şi eu poze din Cluj (alea 

adevărate ) cu imobile sau zo-

ne care sunt lăsate de izbelişte. 

Trebuie acţionat, aşa ceva este 

inadmisibil! Cum să laşi aşa clă-

direa asta din piaţa Mărăşti? Pri-

viţi geamurile de la parking cât 

sunt de jegoase, nu-l apucă ru-

şinea pe administrator? ”, a scris 

un clujean pe grupul de Face-

book Clujul Civic.

Instalaţie mobilă ecologică 
pentru curăţarea 
pereţilor de graffi  ti

Primăria Cluj-Napoca a achizi-

ţionat în urmă cu mai bine de un 

an o instalaţie mobilă ecologică pe 

bază de apă sau abur sub presiu-

ne, pentru curăţarea clădirilor din 

zona centrală a municipiului.

În luna aprilie, purătorul 

de cuvânt al Primăriei Cluj-Na-

poca, Mirela Bălan a spus că 

instalaţia mobile ecologică 

pentru curăţarea pereţilor de 

graffi ti a fost utilizată pe mai 

multe străzi din municipiu, 

printre care şi în unele zone 

din cartierul Mărăşti.

„Lucrări de curăţare graf-

fi tti/dezlipire afi şe, curăţare 

panouri publicitare pe dome-

niul public, curăţare afişe 

de pe clădirile domeniului 

public au fost efectuate pe 

străzile: Str. Eroilor, Str. Mo-

ţilor, Str. Virgil Fulicea, Str. 

George Bariţiu, Piaţa Luci-

an Blaga, Piaţa Muzeului, Str. 

Arany Janos, Regele Ferdi-

nand nr.37, Str. Sextil Puşca-

riu nr.1 colţ cu str. Vasile Gol-

diş, Fabrica de Bere, Pod Cal-

varia pe ambele parţi, Hotel 

Victoria, Sala Polivalentă 

+Panouri publicitare, Stadi-

on, Parcul central + Panouri 

publicitare, Casino, Cinema 

Mărăşti”, a spus Mirela Bă-

lan, în urmă cu două luni.

Clădire din Piața Mărăști, 
lăsată de izbeliște

VEZI VIDEO AICI
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Anunţ de presă privind fi nalizarea proiectului

"GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU PUBLlSYS S.R.L."

PUBLlSYS S.R.L. cu sediul În În CLUJ, localitatea Cluj-Napoca, str. Calea TURZII, nr. 160-
162, modulul Hala nr.5, România derulează, Începând cu data de 18.12.2020 proiectul 
"GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU PUBLlSYS S.R.L.", RUE317, co-fi nanţat prin Programul 
operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 şi Or-
dinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru 
IMM-uri învederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19, În ba-
za contractului de fi nanţare Nr. M2-317 din 18-12-2020 Încheiat cu Agenţia pentru IMM, 
Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului CLUJ.

Valoarea proiectului este de 435,016.02 (valoarea totala) din care: 378274.8 lei grant 
si 56741.221ei cofi nanţare.

Locatia de implementare este situata in str. Calea TURZII, nr. 160-162, modulul Hala 
nr.5, telefon 074478096. Obiectul contractului ÎI reprezintă ajutorul de stat acordat sub 
formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura "Granturi pentru capital de lucru", im-
plementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agen-
ţia pentru IMM, Atragere de Investiţii și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) În conformi-
tate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin fi nanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, În contextul crizei provocate de CO-
VID-19, cu completările și modifi cările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
- menţinerea activităţii pe o perioada de minim 6 luni,
- menţinerea/suplimentarea numărului locurilor de munca faţă de data depunerii cere-

rii, pe o perioadă de minimum 61uni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării 
învigoare a Contractului de fi nanţare.

Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-
raţional Competitivitate 2014-2020.

[Date de Contact]
Persoană de contact: Calugar Horatiu Lucian

Website -, email: hcalugar@publisys.ro
Telefon: 074478096 fax -

Cum arăta centrul Clujului în urmă cu jumătate de secol?
O poză a fost postată pe un grup de Facebook, ilustrând Clujul anilor 1960. Zona din poză 
este cea a actualei Piețe „Lucian Blaga”, pe atunci cunoscută sub numele de „Piața Păcii”.

În zilele noastre, în piața Lucian Blaga există patru benzi de circulație pentru autoturisme, din-
tre care două sunt pentru accesul pe strada Republicii, iar două se continuă pe strada Napoca. 

În fața Casei de Cultură a Studenților există un spațiu pietonal extins, o pistă pentru biciclete 
și un stand de taxi cu șase locuri, dar și o platformă pentru staționarea autocarelor. 

De când s-au fi nalizat lucrările de modernizare a pieței, desfășurate în 2020, clujenii au și un cir-
cuit complet de piste de biciclete care conectează gara de Piața Unirii și zona Centrală, dus-întors.

Poza zilei

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Organizatorii festivaluri-

lor UNTOLD şi Neversea 

continuă tradiţia şi în 

acest an şi lansează astăzi 

campania ,,BAC DE 10”.

De mai bine de 7 ani, a-

ceastă campanie îşi doreşte să 

susţină performanţa în educa-

ţie şi reuşeşte, în fi ecare an, 

să motiveze sute de mii de ti-

neri absolvenţi din România. 

În acest an, atât de special, în 

care ne revenim la o viaţă nor-

mală, după un an de provo-

cări, campania iniţiată de or-

ganizatorii UNTOLD şi Never-

sea îşi doreşte să-i ambiţione-

ze şi mai tare pe absolvenţi, 

pregătindu-le la ediţiile din 

acest an unele dintre cele mai 

mari nume de artişti interna-

ţionali, dar şi momente unice.

Cea de-a şaptea ediţie

Ajunsă la cea de-a şaptea 

ediţie, campania „BAC DE 10” 

oferă tuturor absolvenţilor de 

liceu care iau nota 10 la exa-

menul de Bacalaureat, acces 

gratuit la ediţiile UNTOLD şi 

Neversea din acest an.

În plus, toţi tinerii care pro-

movează examenul de Baca-

laureat, inclusiv la sesiunea de 

toamnă din acest an, vor pri-

mi câte un voucher valoric ca-

re va putea fi  folosit la achizi-

ţionarea abonamentelor pen-

tru ediţiile UNTOLD şi NEVER-

SEA din 2021. La UNTOLD vor 

avea un voucher valoric de 10 

euro, iar la Neversea, un vou-

cher valoric de 20 de euro.

Ambiţionarea tinerilor

,,După vestea foarte bu-

nă că în acest an vom orga-

niza festivalul UNTOLD, as-

tăzi vine şi vestea bună că 

lansăm această campanie ca-

re are deja o tradiţie şi care 

ambiţionează în fi ecare an 

sute de mii de tineri într-un 

moment foarte important din 

vieţile lor. Aşadar toţi absol-

venţii care au luat nota 10 

la examenul de bacalaureat 

în 2021 vor avea acces gra-

tuit la UNTOLD şi Neversea.” 

a transmis Edy Chereji, di-

rector de comunicare UN-

TOLD şi Neversea.

În fi ecare an campania Bac 

de 10 este susţinută de Kau-

fl and România. Pe lângă ac-

cesul gratuit la ambele festi-

valuri, toţi absolvenţii de 10 

vor primi şi un voucher de 

500 de lei din partea Kaufl and 

România, valabil în orice ma-

gazin Kaufl and.

„Educaţia este unul dintre 

domeniile prioritare pentru 

Kaufl and România şi ne bu-

curăm să fi m parte din cam-

pania Bac de 10, pentru a şa-

sea ediţie consecutiv. Le urăm 

mult succes tuturor absolven-

ţilor de liceu care susţin exa-

menul de bacalaureat în a-

ceastă vară şi abia aşteptăm 

să ne reîntâlnim, în siguran-

ţă, la festivaluri.” a transmis 

Katharina Scheidereiter, CSR 

Manager Kaufl and România.

Toţi absolvenţii care do-

resc să participe la campa-

nie trebuie să acceseze link-ul 

de pe pagina de Facebook 

sau de pe site-ul festivalelor, 

pentru a completa formula-

rul care îi va înscrie în cam-

panie. Acest formular va de-

veni valabil din momentul 

afi şării rezultatelor.

La ediţia din acest an a 

festivalurilor UNTOLD şi Ne-

versea vor avea acces gratu-

it şi absolvenţii care au luat 

nota 10 la examenul de ba-

calaureat în 2020.

Condiţiile de participare 
şi artiştii prezenţi 
la UNTOLD 2021

Uniunea Europeană va 

aproba de la 1 iulie Certifi ca-

tul Verde – Covid 19 care asi-

gură aceleaşi 3 condiţii: vac-

cin, certifi cat anticorpi sau 

test negativ (antigen sau PCR). 

Experienţa, rigurozitatea şi se-

riozitatea organizatorilor UN-

TOLD, alături de măsurile de 

maximă siguranţă propuse, 

fac din evenimentul de la 

Cluj-Napoca cel mai sigur loc 

public din România în care se 

pot afl a oamenii.

Organizatorii UNTOLD 

anunţă că pregătesc şi în acest 

an nume mari internaţiona-

le şi cea mai intensă experi-

enţă de până acum. De-a lun-

gul anilor pe scenele festiva-

lului Untold au urcat nume 

precum: David Guetta, Mar-

tin Garrix, Avicii, Dimitri 

Vegas&Like Mike, Armin van 

Buuren, Kygo, Steve Aoki, Ti-

esto, Afrojack, Diplo, 

Hardwell, The Chainsmokers, 

Timmy Trumpet, Axwell + 

Ingrosso, Don Diablo, Marsh-

mello, Solomun, Nina Kra-

viz, Boris Brejcha, Paul 

Kalkbrenner, Jamie Jones, 

Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, 

Chris Liebing, Dubfi re, Ro-

bbie Williams, The Prodigy, 

Black Eyed Peas, Stormzy, Ja-

son Derulo, Tinie Tempah, 

Ellie Goulding, Hurts, John 

Newman, James Arthur, MO 

şi mulţi alții.

Untold premiază 
elevii „de 10”
Campania „BAC de 10” continuă și anul acesta, 
în cadrul festivalelor Untold și Neversea, motivând 
absolvenții de liceu să ia note mari la Bacalaureat
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Deşi încă suntem în pande-

mie, ediţia de anul acesta a 

evenimentului „Noaptea 

Muzeelor” a avut un suc-

ces neaşteptat. Muzeele 

afl ate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Cluj 

au participat sâmbătă, 12 

iunie 2021, la Festivalul 

European Noaptea 

Muzeelor, ediţia a XVII-a, o 

ediţie specială marcată de 

măsuri sanitare stricte.

Cu acest prilej, Muzeul de 

Artă Cluj-Napoca, Muzeul Et-

nografi c al Transilvaniei, pre-

cum şi Muzeul Memorial „Oc-

tavian Goga” Ciucea au putut 

fi  vizitate gratuit. O contribu-

ţie deosebită la reuşita eveni-

mentului din acest an a avut-o 

şi o altă instituţie de cultură, 

Centrul Judeţean pentru Con-

servarea şi Promovarea Cul-

turii Tradiţionale Cluj.

Muzeele implicate şi 
vizitatorii acestora

Muzeul de Artă Cluj-Napo-

ca şi-a întâmpinat vizitatorii 

cu un program de expoziţii ca-

re să pună în valoare nu doar 

patrimoniul cultural al institu-

ţiei, ci şi creaţii ale artiştilor 

contemporani, fi ind deschis în 

intervalul orar 19:00-23:00. Ce-

le peste 2.960 de persoane ca-

re au străbătut sălile muzeu-

lui au putut vizita expoziţia 

permanentă – Galeria Naţio-

nală, dar şi trei expoziţii tem-

porare – expoziţia „World Pre-

ss Photo” 2021, Expoziţia „Me-

moria tăinuită a locului” şi ex-

poziţia personală „Adam Ke-

leti.Zbor interior”.

Palatul Reduta al Muzeu-

lui Etnografi c al Transilvani-

ei a constituit şi el o atracţie 

deosebită, nu mai puţin de 

1.040 de vizitatori alegând să-i 

treacă pragul. Aceştia au pu-

tut admira actuala expoziţie 

permanentă, intitulată „Cul-

tura populară din Transilva-

nia – sec. XVIII-XX”, care în-

cearcă să reconstituie, prin ex-

ponate, universul rural tran-

silvănean, caracterizat prin 

organicitate, complexitate şi 

coerenţă funcţională a com-

ponentelor. De asemenea, cei 

care au trecut pragul institu-

ţiei au fost invitaţi să vizite-

ze şi expoziţia temporară – 

„BITTER THINGS – Narrati-

ves and Memories of Trans-

national Families” („LUCRURI 

CARE DOR – Poveşti şi Amin-

tiri ale unor Familii Transna-

ţionale”). Derulat în interva-

lul orar 15:00-23:00, eveni-

mentul a fost întregit de o pro-

iecţie a unui concert de mu-

zică clasică.

Muzeul Memorial „Octavi-

an Goga” Ciucea a dedicat cea 

de-a XVII-a ediţie a Nopţii Mu-

zeelor prieteniei dintre Octa-

vian Goga şi Ady Endre, doi 

dintre cei mai reprezentativi 

exponenţi ai unor mari culturi. 

Cei 526 de vizitatori care au 

fost prezenţi la eveniment, în-

tre orele 12:00 şi 22:30, au avut 

oportunitatea de a face un tur 

al muzeului dar şi de a admi-

ra exponate din cadrul celor 

patru expoziţii temporare.

Muzee arhipline la Cluj. Mii de oameni au participat la „Noaptea Muzeelor” 2021

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Preotul unui cătun 

din judeţul Cluj a exploa-

tat o idee inedită 

de turism, pentru a pro-

mova meleagurile satului 

pe care îl păstoreşte.

Mircea Dejeu vrea să des-

chidă un muzeu al satului ca-

re să conţină obiecte vechi, 

adunate de la localnici. Sco-

pul acestui proiect este de a 

atrage cât mai mulţi turişti în 

zonă, scrie observatornews.ro.

Preotul slujeşte la o bise-

rică din lemn, veche de câte-

va sute de ani, situată în lo-

calitatea clujeană Bucea, de 

pe valea superioară a Crişu-

lui Repede. Acum, lângă acest 

lăcaş de cult se afl ă un mu-

zeu, creat de preot, împreu-

nă cu sătenii:

„Cu sprijinul tinerilor care 

m-au împins de la spate am 

început să îi anunţ pe creştini 

dacă au pe acasă, prin pod, 

prin şură şi aşa am început să 

le colectăm.

(...) Treceam cu băieţii, 

vedeam ce ar fi  potrivit pen-

tru acest muzeu al nostru, 

pe care l-am aranjat noi fă-

ră sfaturi de la muzeografi  

sau din altă parte (...) Vin 

foarte mulţi şi mulţi caută 

pensiuni şi case bătrâneşti 

unde să doarmă, unde e li-

nişte, unde să fi e o mânca-

re tradiţională şi sănătoasă 

şi apă rece de izvor”, a de-

clarat preotul Mircea Dejeu.

Biserica din lemn asupra 

căreia preotul veghează este 

veche de sute de ani. Lăcaşul 

de cult a fost construit în anul 

1791 şi în prezent este monu-

ment istoric: „A fost constru-

ită de primele şapte familii cu 

care a început să se constitu-

ie satul nostru care s-a dez-

voltat de-a lungul anilor, ze-

cilor de ani chiar, cei 200 de 

ani”, a mai spus preotul, des-

pre biserica de lemn.

În biserica de lemn se mai 

organizează uneori slujbe reli-

gioase. Muzeul care va apărea 

lângă aceasta va fi  gratuit pen-

tru oricine vrea să-l admire.

Biserica din lemn 
de pe dealul Gorban

Biserica din lemn se afl ă 

în satul Bucea, pe dealul Gor-

ban, aproape de şoseaua ca-

re face legătura între oraşe-

le transilvănene Cluj-Napo-

ca şi Oradea.

La fel cum a susţinut şi 

părintele, tradiţia susţine că 

acest lăcaş de cult a fost con-

struit de primele şapte fami-

lii de creştini ortodocşi din 

Bucea, în jurul anului 1791. 

Această informaţie este în-

tărită şi prin înscripţiile de 

la intrarea în biserică, făcu-

te pe o bârnă. O inscripţia 

pictată pe iconostasul bise-

ricii dezvăluie că lăcaşul a 

fost pictat în anul 1880, de 

Dionisie Iuga.

Biserica este construită din 

lemn de stejar, compusă din 

naos şi pronaos, într-o formă 

dreptunghiulară. Absida al-

tarului este decroşată, cu pa-

tru laturi, iar într-o parte a-

re o prispă cu 9 stâlpi. Toto-

dată, lăcaşul are un edifi ciu 

de dimensiune medie.

Accesul în biserică se rea-

lizează printr-un portal cu 

crestături. Biserica este aco-

perită cu sindrilă, iar deasu-

pra pronaosului regăsim clo-

potniţa bisericii. Turnul e aco-

perit cu un coif.

În interiorul bisericii în-

tâlnim picturi diverse, repre-

zentative pentru pilda celor 

„cinci fete nebune”, dar şi a 

celor „cinci fete înţelepte”. 

Pe lângă aceste lucruri, re-

găsim încă un portal specta-

culos, decorat cu sculpturi, 

prin care se face trecerea în-

tre naos şi prenaos.

Ideea inedită a unui preot din județul Cluj, 
pentru a promova satul pe care îl păstorește
„Muzeul satului” reprezintă ideea unui preot din Cluj, folosită pentru a promova un cătun din județ

Mircea Dejeu slujeşte la o biserică din lemn, veche de câteva sute de ani, situată în localitatea clujeană Bucea

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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15 ani de ULMA Packaging în Romania
Anul acesta, ULMA Packaging România, 

un proiect durabil, desfăşurat la nivel inter-
naţional şi afl at în plină dezvoltare, îşi ser-
bează aniversarea.

În urmă cu 15 ani, Ulma Packaging, so-
cietate dedicată proiectării și fabricării solu-
ţiilor de ambalare, și-a inaugurat o nouă fi -
lială în Cluj-Napoca. La momentul respectiv, 
proiectul a început cu doar 8 angajaţi, ajun-
gând în prezent la un număr de 154. În anul 
2007, societatea și-a constituit propria fi lia-
lă comercială în București.

Inaugurarea celei de-a doua unităţi de pro-
ducţie în localitatea Apahida, aproape de 
Cluj-Napoca, în anul 2018 este dovada vie a 
dezvoltării activităţii de productie. Așadar, 
pentru a răspunde nevoii de spaţiu, s-a inves-
tit intens în achiziţionarea de tehnologii de 
ultimă generaţie. În prezent, societatea dis-
pune de 10 000 de metri pătraţi alocaţi zo-
nelor de producţie dintre cele două unităţi, si 
numeroase echipamente de productie pen-
tru prelucrari mecanice si confectii metalice.

De-a lungul anilor, ULMA Packaging Ro-
mânia a devenit un proiect solid și stabil, ca-
re garantează siguranţa angajaţilor săi și ca-
re păstrează cu fi delitate principiile funda-
mentale ale inovaţiei, ale dezvoltării profe-
sionale și ale muncii în echipă.

În acest context al dezvoltării, Ulma Pac-
kaging România creează noi locuri de mun-
că și caută în mod constant persoane de pro-
fi l tehnic care sa se alature echipei: lacatusi 
mecanici, operatori prelucrari mecanice, pro-
gramatori CNC, sudori, slefuitori, operatori 
logistici, dar și persoane de alt profi l, cum 
ar fi  tehnologi, desenatori tehnici și proiec-
tanţi, ingineri de proces, achizitori și alte per-
soane necesare într-o unitate de producţie. 
Tot acest parcurs are la bază dezvoltarea pro-
ducţiei, și creșterea valorii adăugate prin in-
tegrarea de noi procese și produse. Dacă la 
începuturi societatea avea dezvoltată doar 
o secţie de montaj, în 2009 a deschis o sec-
ţie de confecţii metalice, iar în 2012 a adă-
ugat o secţie de prelucrări mecanice.

Angajaţii care iau parte la acest proiect 
durabil, desfășurat la nivel internaţional, au 

acces la numeroase benefi cii: loc de muncă 
sigur și curat, pachet salarial atractiv, tiche-
te de masă (în valoare de 20 lei/zi), tichete 
cadou, prime de vacanţă, transport asigurat 
gratuit, asigurare medicală privată și ore su-
plimentare plătite dublu.

În plus, ULMA Packaging România este 
locul ideal în care atât persoanele cu expe-
rienţă în domeniu, cât și tinerii la început de 
cariera se pot dezvolta pe plan profesional 
si personal. Elevilor și studenţilor din dome-
niul tehnic mecanic li se oferă posibilitatea 
de a accesa un program de dezvoltare. Tot-
odată, prin acest program, elevii benefi cia-
ză de o bursă lunară.

Ulma Packaging: inovaţie, dezvoltare pro-
fesională și muncă în echipă.

Ulma Packaging România, promotor al 
inovaţiei, caută persoane de profi l tehnic 
specializat care doresc să activeze într-un sec-
tor dinamic și în diverse domenii precum 
asamblare, prelucrare, confectii metalice etc. 
Pe lângă benefi ciile menţionate anterior, UL-
MA Packaging investește în dezvoltarea pro-
fesională a angajaţilor săi, benefi ciind ast-
fel de o formare profesională de calitate pe 
întreaga durată a colaborării.

Mai mult, Ulma Packaging colaborează în-
deaproape cu mediul educaţional, contribu-
ind la pregătirea practică a viitorilor profesi-
oniști din industria mecanică. Pe scurt, oferă 
elevilor cu acest profi l oportunitatea de a-și 
începe cariera profesională prin aderarea la 
un program de dezvoltare profesională și ac-
cesarea unei burse lunare. În prezent, Ulma 
Packaging colaborează cu două școli tehnice 
din Cluj-Napoca în cadrul învâţământului du-
al, asigurând elevilor o formare practică și efi -
cientă: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” și Co-
legiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”.

Bazată pe principiile inovaţiei, ale dezvol-
tării profesionale și ale muncii în echipă și 
cu o viziune pe termen lung, ULMA Packa-
ging România aniversează anul acesta 15 
ani de activitate și continuă să fi e un proiect 
durabil la nivel internaţional, care aduce pe 
piaţa muncii locale oferte atractive și locuri 
de muncă sigure.

Noul cabinet al ultranaţi-

onalistului Naftali Bennett 

este compus din formaţi-

uni atât din dreapta, cât 

şi din stânga eşichierului 

politic, inclusiv un partid 

arab, o premieră.

La 9 iulie, Rivlin însuşi va 

fi  înlocuit de Isaac Herzog, 

care a fost ales de către par-

lament noul preşedinte al Is-

raelului. Noul guvern condus 

de Bennett a fost confi rmat 

duminică de parlament, la o 

diferenţă de doar un vot (60 

la 59). După întâlnirea cu pre-

şedintele, este programată pre-

darea ofi cială a funcţiei de la 

Netanyahu la Bennett.

Liderii SUA, UE, Canada 
şi Germania îl felicită 
pe noul premier

Preşedintele american Joe 

Biden l-a felicitat duminică pe 

noul prim-ministru israelian 

Naftali Bennett, care îi succe-

de lui Benjamin Netanyahu, 

afl at la putere în ultimii 12 

ani, transmite AFP.

„În numele poporului ame-

rican îl felicit pe prim-minis-

trul Naftali Bennett, pe pri-

mul-ministru prin alternanţă, 

ministrul de externe Yair La-

pid, şi pe toţi membrii noului 

guvern israelian” a declarat 

Biden într-un comunicat în 

care mai scrie că preşedinte-

le american „aşteaptă cu ne-

răbdare să lucreze” cu premi-

erul Bennett pentru a „conso-

lida toate aspectele relaţiei în-

delungate şi strânse dintre ţă-

rile noastre”.

„Israelul nu are un prieten 

mai bun decât Statele Unite. Le-

gătura dintre popoarele noastre 

este dovada valorilor noastre 

comune şi a deceniilor de strân-

să cooperare”, a adăugat el.

„Statele Unite rămân un 

susţinător ferm al securi-

tăţii Israelului. Administra-

ţia mea este pe deplin an-

gajată să colaboreze cu no-

ul guvern israelian pentru 

a promova securitatea, sta-

bilitatea şi pacea israelie-

nilor, palestinienilor şi a 

oamenilor din întreaga re-

giune”, se încheie mesajul 

de felicitare al preşedinte-

lui Biden.

„Mulţumesc, domnule pre-

şedinte!” a reacţionat rapid 

Naftali Bennett pe Twitter.

„Aştept cu nerăbdare să co-

laborăm pentru a consolida 

legăturile dintre cele două ţă-

ri ale noastre”.

Şi preşedintele Consiliului 

European, Charles Michel, l-a 

felicitat duminică pe noul 

prim-ministru israelian, Naf-

tali Bennett.

„Felicitări prim-minis-

trului @naftalibennett şi 

prim-ministrului prin rota-

ţie MFA @yairlapid pentru 

depunerea jurământului no-

ului guvern israelian”, a 

scris pe Twitter Charles Mi-

chel. „În aşteptarea conso-

l idăr i i  par tener iatului 

UE-Israel pentru o prospe-

ritate comună şi pentru o 

pace şi o stabilitate regio-

nală durabilă”, a adăugat 

liderul european.

Angela Merkel, mesaj 
pentru noul premier

Cancelarul german Ange-

la Merkel l-a felicitat şi ea 

duminică pe Naftali Bennett 

şi a declarat că doreşte să 

coopereze „îndeaproape” cu 

noul guvern. „Germania şi 

Israel sunt legate de o prie-

tenie unică pe care dorim 

să o întărim şi mai mult. A-

vând în vedere acest lucru, 

aştept cu nerăbdare să coo-

perăm îndeaproape”, a spus 

Angela Merkel într-un me-

saj dat publicităţii pe Twitter 

de purtătoarea sa de cuvânt, 

Ulrike Demmer.

De asemenea, premierul 

canadian Justin Trudeau i-a 

transmis duminică felicitări 

noului şef al guvernului is-

raelian, spunând că „aşteap-

tă cu nerăbdare” să colabo-

reze cu el şi cu vicepremie-

rul Yair Lapid.

Noul premier al Israelului 
şi-a prezentat guvernul
Naftali Bennett, şi-a prezentat luni cabinetul, 
cei 27 de miniştri întâlnindu-se la Ierusalim 
cu preşedintele Reuven Rivlin pentru o ceremonie
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• Distribuţie Energie Electrică Roma-
nia (DEER), partener al celei de-a IX-a 
ediţii a Conferinţei Internaţionale Mo-
dern Power Systems

Cea de IX-a ediţie a Conferinţei Internaţi-
onale Modern Power Systems se va desfă-
șura anul acesta, în perioada 16-17 iunie, 
în mediul online și va reuni specialiști în in-
ginerie electrică și energetică din 13 ţări, de 
pe 4 continente.

Scopul principal al acestui eveniment de 
tradiţie, organizat cu susţinerea companiei 
Distribuţie Energie Electrică Romania, este 
crearea unei punţi de legătură între progre-
sele recente ale cercetării privind sistemele 
electrice moderne și subiectele actuale din 
domeniul energiei.

Apreciat la nivel naţional și internaţi-
onal, evenimentul reprezintă un cadru 
propice pentru dezbateri privind tendin-

ţele din domeniu energetic, urmând să 
fie prezentate 114 lucrări despre cele mai 
recente realizări în domeniul cercetării ști-
inţifice aplicative și industriale. Printre te-
mele care vor fi abordate de participanţi 
se număra: energia regenerabilă, siste-
me de distribuţie și generare dispersată, 
funcţionarea sistemului de transmisie con-
trol și dezvoltare, protecţii și automati-
zări, reţele inteligente, liniile aeriene, ca-
bluri izolate și staţii, reglementare și pie-
ţe de energie, echipamente și materiale 
pentru instalaţiile de inaltă tensiune și 
multe altele.

Ca de fi ecare dată, conferinţa se bucură 
de o participare de elită, printre invitaţi nu-
mărându-se profesori de la universităţi de 
marcă și specialiști din institute de cerceta-
re din România, Moldova, Italia, Marea Bri-
tanie, Brazilia, Canada, sau China.

Serviciul PR & Comunicare DEER TN,  14.06.2021
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Un vehicul spaţial chinez 

va fi  lansat din deşertul 

Gobi cu ajutorul unei 

rachete din gama Long 

March în zilele următoare 

şi va transporta la bordul 

său trei astronauţi care 

urmează să petreacă trei 

luni într-un modul orbi-

tal, în cadrul primei misi-

uni chineze cu echipaj 

uman după o pauză 

de aproape cinci ani, 

informează Reuters.

Vehiculul spaţial Shenzhou- 

12, care înseamnă „Nava di-

vină”, va realiza cea de-a tre-

ia dintr-o serie de 11 misiuni 

spaţiale care sunt necesare 

pentru asamblarea viitoarei 

staţii spaţiale a Chinei până 

în anul 2022. Dintre acestea, 

patru vor fi  misiuni cu echi-

paj uman, care ar putea să tri-

mită în spaţiu până la 12 as-

tronauţi chinezi – mai mult 

decât cei 11 bărbaţi şi femei 

pe care China i-a trimis până 

în prezent în spaţiu începând 

din anul 2003.

Acel vehicul va duce totoda-

tă în spaţiu speranţele celei mai 

populate naţiuni de pe Terra.

„Patria-mamă este puter-

nică”, a scris un internaut chi-

nez pe o reţea de socializare 

locală, care a fost pur şi sim-

plu inundată cu urări de reu-

şită adresate echipajului care 

se va afl a la bordul vehiculu-

lui Shenzhou-12. „Această lan-

sare este un cadou pentru cea 

de-a 100-a aniversare a Parti-

dului Comunist”, a scris ace-

laşi internaut chinez.

Astronauţii din China sunt 

relativ puţin cunoscuţi pe plan 

internaţional. O lege america-

nă, care interzice NASA să ai-

bă orice fel de legătură cu Chi-

na, a făcut ca astronauţii chi-

nezi să nu ajungă niciodată la 

bordul Staţiei Spaţiale Interna-

ţionale (ISS), ce are o vechi-

me de peste două decenii şi 

care a fost vizitată până acum 

de peste 240 de bărbaţi şi fe-

mei de diverse naţionalităţi.

China, care doreşte să a-

jungă o putere spaţială majo-

ră până în 2030, a devenit în 

luna mai cea de-a doua ţară 

din lume care a plasat cu suc-

ces un rover pe planeta Mar-

te, la doi ani după ce a plasat 

şi primul vehicul din istorie 

pe faţa nevăzută a Lunii.

Ţara asiatică intenţionea-

ză să transporte astronauţi 

şi pe Lună – cel mai înde-

părtat corp ceresc pe care 

oamenii au reuşit să păşeas-

că până în prezent.

De această dată, 
doar bărbaţi

Echipajul vehiculului 

Shenzhou-12 va locui la bordul 

modulului orbital Tianhe („Ar-

monia cerurilor”), un cilindru 

cu o lungime de 16,6 metri şi 

un diametru de 4,2 metri.

Această misiune de trei luni 

va doborî precedentul record 

chinez de 30 de zile petrecu-

te pe orbită, stabilit de o mi-

siune din 2016 – cel mai re-

cent zbor chinez cu echipaj 

uman -, când Chen Dong şi 

Jin Haipeng au plutit în spa-

ţiu la bordul unui model pro-

totip al viitoarei staţii spaţia-

le chineze.

Trei bărbaţi din prima şi a 

doua promoţie de astronauţi ai 

Chinei vor participa la noua 

misiune, a dezvăluit luna tre-

cută Yang Liwei, directorul Bi-

roului de inginerie pentru zbo-

ruri cu echipaj uman în spaţiu 

şi, totodată, primul astronaut 

din istoria Chinei, pentru coti-

dianul de stat Global Times.

Potrivit speculaţiilor lansa-

te de bloggerii chinezi specia-

lizaţi în chestiuni spaţiale, cei 

trei astronauţi ar putea fi  Nie 

Haisheng – care, la 56 de ani, 

ar putea deveni cel mai vârst-

nic astronaut chinez trimis în 

spaţiu -, Deng Qingming, în 

vârstă de 55 de ani, şi Ye Gu-

angfu, în vârstă de 40 de ani.

De obicei, autorităţile chi-

neze nu anunţă componenţa 

echipajului unei misiuni spa-

ţiale decât cu puţin timp îna-

inte de lansare.

Cel mai vârstnic om ajuns 

în spaţiu a fost John Glenn, 

care a zburat la bordul unei 

navete spaţiale americane la 

vârsta de 77 de ani în anul 

1998 – după ce a fost primul 

american care a zburat pe or-

bita Pământului în 1962, se-

nator al Statelor Unite şi can-

didat la alegerile prezidenţi-

ale din această ţară.

Deşi nicio femeie nu va fa-

ce parte din echipajul misiu-

nii Shenzhou-12, ele ar putea 

să participe la toate misiuni-

le viitoare din acest program 

spaţial al Chinei, potrivit Glo-

bal Times.

Două femei chineze, Liu 

Yang şi Wang Yaping, au fost 

selectate în 2011 în a doua pro-

moţie de astronauţi ai Chinei, 

după ce prima promoţie a in-

clus 14 bărbaţi, care şi-au fi -

nalizat programul de pregăti-

re la jumătatea anilor 1990. 

Liu a fost prima femeie chine-

ză care a zburat în spaţiu în 

2012, iar Wang a fost cea mai 

tânără astronaută chineză, du-

pă ce a ajuns pe orbita Terrei 

la vârsta de 33 de ani, în 2013.

China a început asambla-

rea staţiei sale spaţiale în lu-

na aprilie, odată cu lansarea 

Tianhe, primul şi cel mai ma-

re dintre cele trei module ale 

staţiei. Autorităţile chineze 

vor să trimită în acest an pe 

orbită şi un vehicul robotizat 

de tip cargo şi alţi trei astro-

nauţi, care ar urma să rămâ-

nă în spaţiu timp de şase luni.

China va lansa o misiune 
în spaţiu cu echipaj uman
China urmează să lanseze prima sa misiune în spaţiu cu echipaj uman, 
după o pauză de aproape cinci ani

Premiile celei de-a 71-a 

ediţii a Festivalului de 

Film de la Berlin au fost 

înmânate duminică, 13 

iunie, în monumentala 

zonă a Insulei Muzeelor 

din centrul istoric al 

Berlinului, relatează dpa.

Câştigătorii Berlinalei au 

fost deja anunţaţi în martie, 

însă din cauza pandemiei de 

COVID-19 decernarea a fost 

amânată cu câteva luni.

Ursul de Aur pentru cel 

mai bun fi lm a fost câştigat 

de satira „Babardeală cu bu-

cluc sau porno balamuc” 

(„Bad Luck Banging or Loony 

Porn”) regizată de Radu Ju-

de, având ca temă un video 

sexual devenit viral.

„Babardeală cu bucluc sau 

porno balamuc” era unicul 

dintre cele 15 fi lme din selec-

ţia ofi cială care refl ecta „no-

ua normalitate” a pandemiei 

de COVID-19 – folosirea măş-

tilor sanitare în viaţa cotidia-

nă – şi care se axa asupra u-

nei alte racile prezente: dubla 

morală, pornind de la judeca-

ta sumară a unei profesoare, 

văzută în timp ce face sex cu 

soţul ei într-un video domes-

tic, care devine viral pe reţe-

lele de socializare.

Mai multe premii Ursul de 

Argint urmează să fi e înmâ-

nate câştigătorilor, inclusiv 

unul pentru Cea mai bună 

interpretare în rol principal. 

Premiul i-a fost acordat ac-

triţei Maren Eggert pentru ro-

lul ei în tragicomedia „Ich 

bin dein Mensch” („I'm Yo-

ur Man”), în care interpre-

tează un om de ştiinţă ce ur-

mează să testeze un robot 

umanoid ca partener.

Premiul juriului a fost câş-

tigat de documentarul „Herr 

Bachmann und seine Klasse” 

(„Mr Bachmann and His 

Class”), regizat de Maria Speth, 

despre un profesor veteran din 

provincie care oferă cursuri 

elevilor migranţi.

Cea de-a 71-a ediţie a Fes-

tivalului de Film de la Berlin 

a fost organizată anul acesta 

în două părţi din cauza pan-

demiei de COVID-19. În mar-

tie, a avut loc un segment re-

strâns rezervat sectorului cri-

ticii. Accesul la fi lme a fost 

atunci "via screening", fără 

covor roşu, sau conferinţe de 

presă cu regizorii şi actorii.

Începând de miercuri, 9 iu-

nie, Berlinala s-a transformat 

într-un „cinema de vară”, po-

pular şi în aer liber. O terasă 

cu fotolii în aer liber în Insu-

la Muzeelor, din centrul isto-

ric al Berlinului, a fost spaţiul 

ales pentru deschidere, decer-

narea amânată a premiilor şi 

principalele proiecţii.

Premiile Festivalului 
de Film de la Berlin, 
decernate după trei luni

Danemarca a anulat 

pentru aproape toate 

spaţiile publice dispoziţii-

le care vizau purtarea 

obligatorie a măştilor 

sanitare, începând 

de luni, informează DPA.

Guvernul de la Copenhaga 

şi majoritatea partidelor par-

lamentare s-au pus de acord 

pentru a elimina aceste regle-

mentări, afl ate în vigoare de 

mai multe luni, iar rezidenţii 

danezi trebuie de acum înain-

te să poarte măşti sanitare doar 

atunci când folosesc transpor-

tul public şi doar atunci când 

nu stau pe scaune.

Obligativitatea purtării 

măştilor sanitare va fi  com-

plet eliminată în Danemarca 

până la 1 septembrie.

Restricţiile antiepidemice 

din această ţară au fost eli-

minate gradual începând din 

primăvara anului 2021 şi 

aproape toate spaţiile publi-

ce au fost redeschise, cu ex-

cepţia cluburilor de noapte, 

care îşi vor relua activitatea 

în septembrie.

Numărul noilor infectări 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 

a crescut uşor după relaxarea 

restricţiilor, însă această creş-

tere nu a fost una dramatică.

În ultimele zile, rata de in-

cidenţă a infectărilor a scăzut 

din nou, doar 315 cazuri noi 

fi ind înregistrate duminică – 

cel mai scăzut număr rapor-

tat după luna februarie. To-

tuşi, mai puţine persoane au 

fost testate duminică.

Potrivit celor mai recente 

cifre comunicate de Centrul 

European de Prevenire şi 

Control al Bolilor (ECDC), 

Danemarca a avut o rată de 

incidenţă de 215 infecţii la 

100.000 de locuitori în ulti-

mele două săptămâni, cea 

mai ridicată din spaţiul eco-

nomic european.

Danemarca a eliminat 
purtarea măștilor pentru 
majoritatea spațiilor



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | marți, 15 iunie 2021

Ne exprimăm adânca compasiune faţă 
de Dna. Doina Cordoș-Costea, acum la trecerea în nefi inţă 

a distinsului profesor universitar doctor 

Emil Cordoş. 
Trebuie să amintim deosebita activitate a dl. Prof.univ.dr. 

Emil Cordoș, atât pe plan didactic, ca profesor universitar, cât 
și ca cercetător, înfi inţând Institutul de Cercetări pentru 
Instrumentaţie Analitică, ICIA, un institut cu rezultate 

remarcabile, recunoscute pe plan naţional și internaţional, la 
a caror obţinere a contribuit în calitate de Director si Mentor. 

Ne vom aminti munca și daruirea dl. profesor universitar 
doctor Emil Cordoș și îi vom pastra recunostinţă peste ani. 

Dumnezeu să-l odihnească !

Colectivul ICIA
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafața 65 mp, 

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preț 110.000 euro. 

Informații la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ 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 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii 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, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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

¤ 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 informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ 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 cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Ver-
di, cart. Iris, front la drum 27 m, 
carte funciară, cadastru, curent 
electric, zona de case, la intra-
rea în Colonia Valea Fânațelor, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (3.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situ-
at la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta 
Sava, front 280 m direct la 
șoseaua europeană E60, teren 
plan, compact, amplasament 
foarte bun pentru 
construcțiihale, benzinărie, de-
pozit, etc, curent electric, carte 
funciară, preț 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (4.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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. 

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (10.23)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aștept 
oferte la nr. de tel. 0749-074302.

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

SERVICII

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ 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 suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

¤ Recuperare taxe auto plătite înce-
pând din 2016 care nu au fost încă 
restituite. Tel – 0736 – 138 193.

AUTO/MOTO

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preț 50 RON. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preț 100 RON. Informații la tel. 
0740-823056.

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 prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50/60 cm. Pentru informații 
sunați la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

¤ Vând 3 sobe de teracotă. 
Informații la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 

40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând cântar bebe, scaun (sco-
ică) pentru autoturism, albie 
bebe, stare foarte bună. Tel. 
0264-424005, 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. 
Informații la telefon 0264-
535847 sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în Săliștea Veche, com. 
Chinteni, preţ 0,50 bani/buc. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 
0745-265436.

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

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

COLECȚIONARI

¤ Cumpăr colecție de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, insig-
ne, decorații medalii comuniste sau 
mai vechi. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul au-
to și fotbal în limba română sau 
maghiară. Tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (3.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, vinde la a treia licitaţie publică, 
în data de 24.06.2021, ora 11.00, 
bunul imobil constând din: Teren 
intravilan în suprafaţă de 137 mp, 
situat în localitatea Florești, str. 
Stejarului, la preţul de 9000, lei.  
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 147, 
telefon 0264.591670, int. 570 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la a doua li-
citaţie publică, în data de 
25.06.2021, ora 10.00, bunuri-
lor imobile constând din: 1) Te-
ren extravilan - fânaţă în supra-
faţă de 140,62 mp, reprezen-
tând cota de 5/32 deţinută de 
SAS MEDA DELIA, din suprafaţa 

totală de 900 mp, tarlaua 20, 
parcela 46, intabulată cu nr. ca-
dastral/ topo: 76052, înscris în 
CF nr. 76052 - Florești - Preţul 
de pornire, exclusiv TVA 15375 
lei; 2) Teren extravilan - arabil 
în suprafaţă de 476,50 mp, re-
prezentând cota de 1/4 deţinu-
tă de SAS MEDA DELIA, din su-
prafaţa totală de 1906 mp, tar-
laua 27, parcela 123, intabulată 
cu nr. cadastral/ topo: 8070, în-
scris în CF nr. 50262 - Florești - 
Preţul de pornire, exclusiv TVA 
15000 lei; 3) Teren extravilan - 
arabil în suprafaţă de 83,12 
mp, reprezentând cota de 
20/128 deţinută de SAS MEDA 
DELIA, din suprafaţa totală de 
532 mp, tarlaua 26, parcela 
121, intabulată cu nr. cadastral/ 
topo: 11933, înscris în CF nr. 
50274 - Florești - Preţul de por-
nire, exclusiv TVA 2475 lei; 4) 
Teren extravilan - arabil în su-
prafaţă de 403,12 mp, repre-
zentând cota de 3/32 deţinută 
de SAS MEDA DELIA, din supra-
faţa totală de 4300 mp, tarlaua 
63, parcela 5, intabulată cu nr. 
cadastral/ topo: 56568, înscris 
în CF nr. 56568 - Florești - Preţul 
de pornire, exclusiv TVA 9000 
lei; 5) Teren extravilan - fâneaţă 
în suprafaţă de 1390,62 mp, re-
prezentând cota de 20/128 deţi-
nută de SAS MEDA DELIA, din su-
prafaţa totală de 8900 mp, tarla-
ua 66, parcela 10, intabulată cu 
nr. cadastral/ topo: 56407, în-
scris în CF nr. 56407 - Florești - 
Preţul de pornire, exclusiv TVA 
25500 lei; 6) Teren extravilan - 
arabil în suprafaţă de 720 mp, 
reprezentând cota de 1/4 deţi-
nută de SAS MEDA DELIA, din su-
prafaţa totală de 2880 mp, tarla-
ua 27, intabulată cu nr. cadas-
tral/ topo: 7962, înscris în CF nr. 
50263 - Florești - Preţul de porni-
re, exclusiv TVA 23250 lei; 7) Te-
ren extravilan - arabil în suprafa-
ţă de 403,12 mp, reprezentând 
cota de 3/32 deţinută de SAS 
MEDA DELIA, din suprafaţă tota-
lă de 4300 mp, tarlaua 13, par-
cela 78, intabulată cu nr. cadas-
tral/ topo: 55920, înscris în CF 
nr. 55920 - Florești - Preţul de 
pornire, exclusiv TVA 27000 lei; 
8) Teren extravilan - arabil în su-
prafaţă de 781,25 mp, reprezen-
tând cota de 20/128 deţinută de 
SAS MEDA DELIA, din suprafaţa 
totală de 5000 mp, tarlaua 13, 
parcela 74, intabulată cu nr. ca-
dastral/ topo: 56579, înscris în 
CF nr. 56579 - Florești - Preţul de 
pornire, exclusiv TVA 52800 lei; 
9) Teren extravilan - arabil în su-
prafaţă de 195,96 mp, reprezen-
tând cota de 9/128 deţinută de 
SAS MEDA DELIA, din suprafaţa 
totală de 2787 mp, tarlaua 26, 
parcela 5a, intabulată cu nr. ca-
dastral/ topo: 76092, înscris în 
CF nr. 76092 - Florești - Preţul de 
pornire, exclusiv TVA 6375 lei; 
10) Teren extravilan - fâneaţă în 
suprafaţă de 98,44 mp, repre-
zentând cota de 9/128 deţinută 
de SAS MEDA DELIA, din supra-
faţa totală de 1400 mp, tarlaua 
63, parcela 18, intabulată cu nr. 
cadastral/ topo: 56576, înscris 
în CF nr. 56576 - Florești - Preţul 
de pornire, exclusiv TVA 1650 
lei. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 147, telefon 
0264.591670, int. 570 sau ac-
cesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.
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Administraţia Naţională de Meteorologie a dezvoltat o aplicaţie care se adresează 
turiștilor, folosind o selecţie de informaţii despre vreme și climă.

Aceasta se găsește pe http://wectou.meteoromania.ro , este gratuită și oferă 
informaţii particularizate pentru fiecare lună, pentru 160 de localităţi cu potenţial 
turistic din ţara noastră.

Astfel, aplicaţia WECTOU oferă informaţii bazate pe vremea din ultimii ani 
(2000-2018), dar și informaţii actualizate zilnic sau la 10 zile, folosind observaţii 
din sateliţii meteorologici, precum și informaţii pentru ‘mâine’.

Toate aceste informaţii sunt derivate din date disponibile prin serviciile Copernicus 
(Schimbări Climatice, Monitorizarea Mărilor și Oceanelor, Monitorizarea Uscatului 
și Monitorizarea Atmosferei).

Pe site, găsiți și câteva pachete premium care vă pun la dispoziție mai multe 
informații, în cazul în care apreciați că vă sunt necesare.

Sperăm să vă fie de folos și dacă aveți întrebări legate de această aplicație, vă 
stăm la dispoziție cu mare drag pe adresa de e-mail wectou@meteoromania.ro

ANUNŢ DE URBANISM

Pilat Ionel Tiberiu şi Pilat Maria în calitate de 
titulari, anunţă publicul interesat asupra iniţierii PUZ pentru 
obiectul: „INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN – ZONA DE 
LOCUINŢE RURALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE amplasată 
în loc. Răscruci, com. Bonţida cad. 54761, judeţul Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primariei 
comunei Bonţida.

ANUNŢ DE URBANISM

Macicasan Andrei Cristian și Macicasan Alina 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere PUD pentru proiectul „Construire hală dezmembrări 
auto, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi“ 
propus a fi  amplasat în comuna Apahida, satul Sânnicoara, 
str. I.L. Caragiale nr 29 A-C, județul Cluj.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
ClujNapoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii generale a insolvenței TRELOS S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Muncitorilor nr. 24, ap. 6, J12/3405/2014, C.U.I. 
33869523. Creditorii care deţin creanţe născute anterior deschiderii 
procedurii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, în dosarul 
162/1285/2021, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. 

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei - 13.07.2021, termen 
de verifi care a creanţelor, de întocmire și publicare în BPI a 
tabelului preliminar de creanţe - 27.07.2021, termen pentru 
depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire 
la creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 7 
zile de la publicarea tabelului în BPI, termenul pentru 
soluţionare contestaţii și defi nitivare tabel - 21.09.2021.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a insolvenței R & G INVESTMENT 
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly, nr. 11, 
ap. 18, jud. Cluj, C.U.I. 24528616, J12/3920/2008. Creditorii 
care deţin creanţe născute anterior deschiderii procedurii au 
dreptul de a formula declaraţii de creanţă, în dosarul 
152/1285/2021, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei - 12.07.2021, termen 
de publicare a tabelului preliminar - 23.07.2021, termen 
pentru depunere contestaţii - 7 zile de la publicarea tabelului 
în BPI, termenul pentru soluţionare contestaţii și defi nitivare 
tabel - 14.09.2021.

ANUNT PLAN URBANISTIC ZONAL

MEGAIMAGE S.R.L, reprezentată legal prin Moga 
Mircea Marius, anunță inițierea Planului Urbanistic Zonal 
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile legii 
nr.350/2001 modifi cată şi actualizată pentru instituire de 
subzonă S_Et“ pentru obiectivul amplasat în municipiul Cluj 
– Napoca, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 15 jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 64, et. 1 
tel. 0264-596030 int. 4310.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN COMUNA CIUCEA

Unitatea administrativ-teritorială Ciucea, județul Cluj, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 38 – în locul numit popular 
“Hagău”, 39 – în locul numit popular “Hagău”, 40 – în 
locul numit popular “Hagău”,  51 – în locul numit popular 
„La Moară”, 115 – în locul numit popular “Luncă ”, 116 – 
în locul numit popular “Luncă”, 117 – în locul numit popular 
„Luncă”,începând cu data de 22.06.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Ciucea, județul 
Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: Inspector Agricol:Bulzan Damian, 
Telefon Nr.0726759478.

RECTIFICARE

Rectifi care privind anunţul 
„TETAROM SA ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ“ apărut 

în data de 14.06.2021

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Tetarom S.A., str. Tăietura Turcului nr.47, 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 
0264432750, e-mail codruta.petrisor@tetarom.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Societatea COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL anunţă 
publicul interesat asupra începerii demersurilor de revizuire a 
autorizaţiei integrate de mediu nr. 127-NV-6 DIN 15.07.2011 pentru 
activitatea de producere a curentului electric și a agentului termic 
principal în cogenerare, prevăzută în anexa I din  Legea nr. 278/2013 
privind emisiile industriale, la pct. 1.1, pe amplasamentul din 
localitatea CLUJ NAPOCA, str. Plevnei, nr. 68-70, judeţul Cluj.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii 
pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
luni – joi între orele 900-1400, vineri între orele 900 -1300, precum 
și la adresa de internet http//apmcj.anpm.ro.

Observatiile și sugestiile publicului se pot transmite la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, Cluj Napoca, sau la adresa de email offi ce@apmcj.
anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului.

NOTIFICARE

Subscrisul CII MAXIM ANDREEA-MARIA, înscris în Tabloul 
UNPIR, sub nr. 1325/2021, tel. 0728176861, e-mail andreea_
maria_maxim@yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar 
notifi că deschiderea procedurii de faliment în formă simplifi cată 
împotriva debitorului AMMAFLOR MIX SRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Răsăritului nr. 100 Bl. R1 Sc. III Et. 4 Ap. 34, 
jud. Cluj, ORC Cluj J12/1685/2010, având CUI 27560859, prin 
sentinţa civilă nr. 1202/10.06.2021 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dos. nr. 16/1285/2021. Creditorii au dreptul 
de a formula declaraţii de creanţă pentru creanţele născute în 
perioada de observaţie 04.05.2021 – 09.06.2021. Acestea vor 
fi  depuse obligatoriu în două exemplare, din care unul la 
Registratura Tribunalului Specializat Cluj (Calea Dorobanţilor nr. 
2-4, Cluj-Napoca) la dos. nr. 16/1285/2021 (mail 
tr-comercial-cluj@just.ro), iar exemplarul lichidatorului judiciar 
va fi  comunicat exclusiv la adresa de email a acestuia. Termenul 
limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este 25.06.2021. 
Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea 
și comunicarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 29.06.2021. 
Contestaţiile la tabelul defi nitiv pot fi  depuse în termen de 7 
zile de la publicarea acestuia în BPI. Prima Adunare a creditorilor 
va avea loc online, prin corespondenţă electronică, la data de 
18.06.2021, ora 12. 
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Bruno Fernandes, 
fotbalistul cu cele mai 
multe minute după 
debutul pandemiei
Bruno Fernandes, mijlocașul lui 
Manchester United și al naţiona-
lei Portugaliei, este jucătorul con-
vocat la EURO 2020 care a dispu-
tat cele mai multe minute după 
debutul pandemiei de Covid-19, 
arată un studiu realizat de 
Observatorul pentru fotbal (CIES). 
CIES ia în calcul minutele disputa-
te de fotbaliști în meciurile ofi cia-
le ale formaţiilor de club sau ale 
echipelor naţionale (A sau U21) 
după 16 mai 2020. Cu 6.472 de 
minute și 81 de meciuri, Bruno 
Fernandes, conducătorul de joc al 
lui Manchester United și al selecţi-
onatei Portugaliei, este în fruntea 
clasamentului. El este urmat de 
un alt jucător de la Manchester 
United, fundașul englez Harry 
Maguire (6.449 minute și 72 de 
meciuri) și de Gianluigi 
Donnarumma, portarul lui AC 
Milan și al echipei Italiei (6.420 
de minute și 71 de meciuri). În a-
fara lui Donnarumma, în top 10 
mai sunt patru portari, danezul 
Kasper Schmeichel (Leicester 
City), francezul Hugo Lloris 
(Tottenham Hotspur), germanul 
Manuel Neuer (Bayern Munchen) 
și belgianul Thibaut Courtois 
(Real Madrid), și trei jucători de 
câmp, portughezul Ruben Dias 
(Manchester City), francezul Jules 
Kounde (Sevilla FC) și scoţianul 
Andrew Robertson (Liverpool).

Phoneix Suns, 
prima finalistă 
în Conferinţa de Vest
Phoenix Suns a devenit prima 
franciză califi cată în fi nalele con-
ferinţelor ligii profesioniste 
nord-americane de baschet 
(NBA), după a patra victorie în 
patru meciuri în seria cu Denver 
Nuggets din semifi nalele 
Conferinţei de Vest. Phoenix 
Suns s-a impus luni, în deplasa-
re, cu 125-118, adjudecându-și 
victoria cu scorul general de 4-0. 
Franciza din Arizona, care s-a cali-
fi cat într-o fi nală de conferinţă 
pentru prima oară în ultimii 11 
ani, s-a bazat și de data asta, în 
cel de-al doilea meci în deplasa-
re, pe veteranul Chris Paul, autor 
a 37 puncte, și pe Devin Booker, 
autor a 34 puncte și 11 recupe-
rări. Vedeta lui Nuggets, sârbul 
Nikola Jokic, autor a 22 puncte, 
a fost eliminat în sfertul trei pen-
tru o lovitură în fi gură aplicată la 
o fază de joc lui Cameron Payne.

Dragoş Grigore se 
desparte de Ludogoreţ
Dragoș Grigore se desparte de 
echipa de fotbal Ludogoreţ 
Razgrad, la care a evoluat în ulti-
mele trei sezoane, a anunţat luni 
campioana en titre a Bulgariei pe 
site-ul său ofi cial. „FC Ludogoreţ 
și fundașul Dragoș Grigore au de-
cis să se despartă de comun 
acord. Românul a îmbrăcat tricoul 
verde în 59 de meciuri și a marcat 
în total 5 goluri. Clubul dorește să 
îi mulţumească lui Grigore pentru 
contribuţia sa în ultimii trei ani și 
îi dorește mult succes”, precizează 
clubul din Razgrad într-un comu-
nicat. În vârstă de 34 ani, Dragoș 
Grigore a sosit la Ludogoreţ 
Razgrad în 2018, de la formaţia 
Al-Sailiya din Qatar, după ce a 
evoluat anterior la CFR Timișoara 
(2006-2008) și Dinamo București 
(2008-2014).

Pe scurt
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A murit Gheorghe Staicu, 

unul dintre foștii antrenori 

ai FC Universitatea Cluj, 

la vârsta de 85 de ani.

Gheorghe Staicu, fost ju-

cător al Steaua București și 

fost antrenor FC Universita-

tea Cluj, a murit la fi nalul săp-

tămânii trecute, potrivit 

Federației Române de Fotbal.

Fostul antrenor al „U” Cluj 

suferea de Alzheimer de pes-

te 10 ani. El a fost și antreno-

rul naționalei feminine în pe-

rioada 2002-2007. 

În cariera de antrenor, Ghe-

orghe Staicu a pregătit echi-

pe precum Olimpia Satu Ma-

re, cu care a reusit două pro-

movări și a jucat o fi nală de 

Cupă a României, FC Bihor, 

FC Brașov, Jiul Petroșani, UM 

Timișoara și FC Baia Mare, pe 

lângă Universitatea Cluj.

„Staicu a fost, de aseme-

nea, antrenor la loturile olim-

pice și selecționer al loturilor 

feminine de junioare și seni-

oare. Federația Română de Fot-

bal și naționala feminină trans-

mit sincere condoleanțe fami-

liei și celor apropiați! Naționala 

feminină, care dispută luni, de 

la ora 18:00, un joc amical îm-

potriva Slovaciei, va ține un 

moment de reculegere în me-

moria sa, înainte de startul jo-

cului”, transmite FRF.

A murit Gheorghe Staicu, 
fost antrenor 
al Universității Cluj

Echipa antrenată de Mihai 

Silvășan s-a impus în 

ambele meciuri disputate 

până acum și poate încheia 

seria în această seară. 

U-BT Cluj a făcut spectacol 

în ambele meciuri din 

această serie și a câștigat 

la o diferență de 11 puncte, 

respectiv 23 de puncte.

Clujenii au avut mari pro-

bleme de-a lungul anilor pe te-

renul celor de la Oradea. U-BT 

a pierdut ultimele șase meciuri 

pe terenul bihorenilor, iar ul-

timul succes datează din 2018.

Elevii lui Silvășan nu vor avea 

de înfruntat o atmosferă la fel 

de ostilă la Oradea, deoarece 

meciurile de la Oradea se vor 

juca  cu sala plină. Ofi cialii bi-

horeni au ales posibilitatea de 

a permite tuturor persoanelor 

vaccinate accesul în sală.

„Pe baza discuțiilor cu 

reprezentanții acestora, re-

spectiv în conformitate cu ac-

tualele normative am avut de 

ales între a permite accesul la 

25% din capacitatea sălii cu 

participarea persoanelor vac-

cinate, dar și pe bază de test, 

respectiv 100% din capacita-

tea sălii, însă condiționat de 

faptul că este permis accesul 

exclusiv al persoanelor adul-

te vaccinate.

Nu am luat o decizie pe ca-

re am dorit-o ci am ales una 

dintre variantele pe care le 

aveam la dispoziție și care es-

te legală. Considerăm că am fă-

cut maximul posibil în condițiile 

date, oferind posibilitatea unui 

număr mai mare de spectatori 

în tribune. Clubul nostru a op-

tat pentru varianta a 2-a, cea 

cu capacitate maximă, în 

condițiile descrise de actul nor-

mativ în vigoare. Scopul nos-

tru este de a respecta fanii și 

de a-i avea în deplină siguranță 

alături de echipa lor favorită”, 

a declarat Șerban Sere, ofi cia-

lul celor de la Oradea.

Aproximativ 2.500 de spec-

tatori vor intra în Sala „Anto-

nio Alexe” din Oradea dacă 

se vor vinde toate biletele. 

„Suntem încrezători. Spe-

răm să terminăm seria încă din 

meciul 3. Suntem o echipă mult 

mai unită în acest moment și 

cred că asta ne-a ajutat foarte 

mult. Am avut emoții când au 

revenit fanii în sală. O să fi e un 

meci greu la Oradea, dar spe-

răm să fi e totul în regulă. Tre-

buie să fi m atenți în apărare, 

deoarece acolo cred că de aco-

lo pleacă cheia succesului. M-

au motivat mult colegii și a fost 

pentru prima dată când am ară-

tat cu adevărat ce pot”, a prefațat 

meciul tânărul Ștefan Grasu.

Mihai Silvășan sper că echi-

pa lui nu va trece din nou prin 

emoția unui meci decisiv și se 

va impune în unul din următoa-

rele două jocuri de la Oradea.

„Am avut o zi pauză și am 

avut un singur antrenament 

până duminică seară. Băieții 

au părut concentrați și am 

insistat mult să nu cumva să 

ne relaxăm.  Am câștigat do-

uă meciuri, dar de fapt nu 

avem nimic acontat. E foar-

te greu să joci în sala de la 

Oradea când au publicul 

lângă ei. Noi trebuie să tre-

cem și peste aceste lucruri. 

Evident, va fi mult mai greu 

de câștgat acolo. Cred că 

avem un avantaj moral prin 

cele două victorii și sper eu 

să profităm și să aducem ti-

tlul. Repet, vom avea un 

meci foarte greu. Vom ve-

dea la Oradea dacă am 

învățat ceva din experiența 

seriei cu CSO Voluntari. Cu 

siguranță ei nu vor ceda”, a 

spus Silvășan înainte de me-

ciul de la Oradea.

U-Banca Transilvania Cluj joacă 
cu titlul pe masă la Oradea
U-Banca Transilvania Cluj se duelează astăzi, de la ora 20:00, în meciul 3 
al finalei Ligii Naționale de Baschet masculin

Meciul 3 din fi nala Ligii Naționale de Baschet masculin se joacă astăzi la Oradea
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