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Finanțare UE pentru 
Parcul Feroviarilor?
Primarul Emil Boc speră să atragă fonduri 
europene în exercițiul fi nanciar următor 
pentru parcul degradat.  Pagina 3

POLITICĂ

PSD pierde la Cluj 
încă un primar
„Organizația Județeană Cluj se afl ă într-o 
postură extrem de șubredă”, spune edilul 
din Dej, Morar Costan.   Pagina 5
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Guvernul urmează să prelungească 
starea de alertă. Azi se ia decizia!

SĂNĂTATE

Avertismentul OMS: „Prea multe 
ţări merg în direcţia greşită!”

Executivul se reuneşte, astăzi, 
în şedinţă extraordinară pentru a 
decide cu privire la prelungirea 
stării de alertă cu 30 de zile, au 
precizat surse guvernamentale. 
Actuala stare de alertă decisă de 
Guvern expiră vineri, 17 iulie. Î-
naintea şedinţei va avea loc o re-
uniune a Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-
taru, a declarat, marţi, că se im-
pune prelungirea stării de alertă 
şi a pregătit o evaluare şi o pro-
punere în acest sens pentru pre-
mierul Ludovic Orban şi preşe-
dintele Klaus Iohannis, menţio-
nând că din data de 15 iulie nu 
vor fi  impuse restricţii, dar nici 
nu vor fi  măsuri de relaxare.

„Se impune prelungirea stă-
rii de alertă. Noi avem şi o 
evaluare făcută cu care vom 
merge ca şi propunere în CN-

SU, la premierul Ludovic Or-
ban şi la preşedinte”, a afir-
mat Tătaru, la Parlament. În-
trebat dacă din data de 15 iu-
lie vor fi impuse noi restric-
ţii, Tătaru a spus: „Să nu vor-
bim de restricţii, dar să nu se 
gândim nici la relaxări”.

„Nu este un moment politic, 
este un moment medical. Este 
un moment în care trebuie să 
gestionăm viaţa românilor, să-
nătatea românilor, viaţa paci-
enţilor şi a personalului medi-
cal. În ultima perioadă sunt fo-
care multiple în spitale tocmai 
pe o relaxare în tot ceea ce în-
seamnă populaţie, prezenţa 
unor pacienţi care nu au fost 
evaluaţi anterior”, a afi rmat Tă-
taru, adăugând că va lua mă-
suri suplimentare în zonele de 
focar „în măsura în care vor 
exista pârghiile legislative”.

Lumea nu va reveni la ve-
chea normalitate într-un viitor 
previzibil, a arătat Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS), du-
pă o zi record cu 230.000 de noi 
cazuri de infectare cu coronavi-
rus (luni – n.r.).

„Virusul rămâne inamicul 
public numărul unu, dar acţiu-
nile numeroaselor guverne şi 
persoane nu refl ectă acest lu-
cru”, a declarat directorul gene-
ral al OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, spunând că „prea 
multe ţări merg în direcţia gre-
şită”. „Mesajele contradictorii 
ale liderilor subminează ingre-
dientul oricărui răspuns: încre-
derea”, a adăugat el, fără să le 
citeze numele.

Şeful OMS a făcut apel în-
că o dată la guverne să comu-
nice clar cu cetăţenii şi să im-
pună o strategie globală care 

să vizeze suprimarea transmi-
terii virusului şi să salveze 
vieţi, solicitând populaţiilor să 
urmeze restricţiile: respecta-
rea distanţării, spălatul pe mâi-
ni şi purtarea măştii, dar şi izo-
larea bolnavilor.

„Dacă principiile elementa-
re nu sunt urmate, această 
pandemie va merge într-o sin-
gură direcţie, din rău în mai 
rău. Vreau să fiu sincer cu voi: 
nu va fi cale de întoarcere la 
vechea normalitate într-un vi-
itor previzibil”, a asigurat 
Ghebreyesus.

Mai mult de 13,3 milioane 
de cazuri de infectare au fost 
ofi cial diagnosticate în 196 de 
ţări şi teritorii de la începutul 
epidemiei (până la închiderea 
ediţiei – n.r.), dintre care pes-
te 7,7 milioane sunt astăzi con-
siderate vindecate.
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De ce îi deranjează zgârie-norii pe clujenii din Mănăștur?
Activiștii vor să blocheze cu orice preț construirea unui bloc de 13 etaje în zona „La Terenuri”. Pagina 3

Europa ne închide porțile!
Creșterea alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19 produce „roadele”

Austria a interzis toate zborurile dinspre și către România.
Ungaria bagă cetățenii români în carantină de 14 zile. Paginile 2 și 7

Trei noi creșe, cu 240 de locuri, în Cluj-Napoca

Trei creşe, cu un număr total de 240 de locuri, vor fi date în funcţiune în perioada următoare. Pagina 6

Situația epidemiei 
de coronavirus

33.585 de persoane infectate 
la nivel național

868.478 de teste prelucrate

234 pacienți la Terapie Intensivă

790 cazuri confi rmate la Cluj

21.803 vindecați

1.931 decese
*până la închiderea ediției
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Registrul Auto Român 

(RAR) a transmis 

lămuriri despre tot ceea 

ce înseamna interzicerea 

maşinilor cu volan 

pe dreapta 

pe teritoriul României.

Maşinile cu volan pe par-

tea dreaptă vor fi  interzise în 

România de la 1 ianuarie, 2021, 

dacă nu se prelungeşte acor-

dul între Uniunea Europeană 

şi Marea Britanie. Pentru cla-

rifi carea poziţiei naţionale cu 

privire la acest subiect, trebu-

ie precizat că legislaţia din Ro-

mânia transpune şi pune în 

aplicare legislaţia UE în do-

meniu, legislaţie care nu per-

mite introducerea de interdic-

ţii de natură tehnică referitoa-

re la autovehiculele echipate 

cu volan pe partea dreaptă.

Comisia Europeană consi-

deră că introducerea interdic-

ţiei de înmatriculare a unor 

astfel de autovehicule consti-

tuie o barieră pentru libera 

circulaţie a mărfurilor, fi ind o 

măsură disproporţionată în 

raport cu obiectivul public de 

asigurare a siguranţei rutiere 

şi protecţiei sănătăţii şi vieţii 

cetăţenilor UE.

Introducerea unei restricţii 

privind omologarea şi/sau eli-

berarea cărţii de identitate 

pentru autovehiculele echipa-

te cu volan pe partea dreap-

tă nu poate fi  avută în vede-

re, deoarece aceasta ar duce 

la introducerea unei proceduri 

de „infringement” din partea 

Comisiei Europene pe un su-

biect pe care Curtea de Justi-

ţie a UE s-a pronunţat deja în 

defavoarea statelor membre 

care aveau astfel de restricţii.

Maşinile cu volan pe 
partea dreaptă, interzise 
de la 31 decembrie?

În consecinţă, până în da-

ta de 31 decembrie 2020 se 

acceptă, în aceleaşi condiţii, 

omologările Uniunii Europe-

ne emise de Marea Britanie, 

adică şi autovehiculele cu vo-

lan pe partea dreaptă care pro-

vin din Marea Britanie vor pu-

tea primi CIV, dacă respectă 

celelalte condiţii aplicabile.

De la 1 ianuarie 2021, dar 

numai dacă perioada de tran-

ziţie dintre UK şi Uniunea Eu-

ropeană nu va fi  prelungită, 

omologarea de tip emisă de 

Regatul Unit nu va mai fi  va-

labilă în România, iar vehicu-

lele cu volan pe dreapta pro-

venite din UK vor fi  tratate a-

semenea oricărui alt vehicul 

care provine dintr-un stat terţ 

din afara UE şi nu vor mai pri-

mi CIV, deci nu vor mai putea 

fi  înmatriculate în România.

În ceea ce priveşte autove-

hiculele echipate cu postul de 

conducere pe partea dreaptă 

şi care sunt deja înmatricula-

te în România, menţionăm că 

nu există în acest moment ni-

cio altă prevedere legislativă 

care să oblige la modifi carea 

poziţiei postului de conduce-

re pe partea stângă.

Mașinile cu volan pe dreapta, interzise din 1 ianuarie 2021?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Toate zborurile dinspre 

şi către România au fost 

interzise de Austria. Printre 

acestea se numără şi cursa 

Cluj-Napoca – Viena, 

operată de Wizz Air.

Austria va interzice înce-

pând de mâine, 16 iulie, cur-

sele aeriene regulate directe 

din România, conform unui 

Ordin al ministrului austriac 

al Sănătăţii, Rudolf Anscho-

ber. Directorul general al Ae-

roportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj, David 

Ciceo, a declarat că speră ca 

restricţia să nu dureze mult, 

întrucât Viena este o destina-

ţie foarte solicitată de clujeni. 

Mai multe informaţii despre 

suspendare ar urma să comu-

nice compania aeriană Wizz 

Air, care operează zborurile 

Cluj-Napoca – Viena, de do-

uă ori pe săptămână.

„Miercuri (astăzi – n.r.), 

compania Wizz Air va efec-

tua acest zbor, Cluj-Viena, 

avem două zboruri pe săptă-

mână. Aşteptăm decizia com-

pania Wizz Air, să vedem. 

Probabil în cursul zilei de 

mâine (astăzi – n.r.) vom afl a 

mai multe noutăţi. În cazul 

în care zborurile se vor sus-

penda, ne pare rău de aceas-

tă situaţie, pentru că Viena 

este, deşi sunt doar două zbo-

ruri pe săptămână, o desti-

naţie solicitată de clujeni. Aş-

teptăm cu interes decizia com-

paniei Wizz Air. Sperăm să 

nu dureze mult timp, în ca-

zul în care va fi  o restricţie. 

După cum vedem toţi, situa-

ţia evoluează în fi ecare ţară 

şi se actualizează foarte des”, 

a declarat directorul Aeropor-

tului Cluj, David Ciceo, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Izolarea afectează trafi cul 
de pe Aeroportul Cluj

Directorul general David 

Ciceo a arătat că măsura izo-

lării românilor, luată de mai 

multe state europene, afec-

tează gradul de încărcare al 

aeronavelor de pe Aeropor-

tul Cluj, menţinându-l la un 

nivel scăzut.

„Din păcate, sunt ţări ca-

re au impus autoizolarea pen-

tru români, nu interdicţia zbo-

rurilor. Aceste măsuri afec-

tează, bineînţeles, gradul de 

încărcare şi numărul de pa-

sageri. Aşteptăm să vedem 

cum evoluează situaţia. Tra-

fi cul este în creştere, însă gra-

dul de încărcare al aeronave-

lor este destul de mic încă, 

în funcţie de destinaţie, în jur 

de 40-60%. În luna iulie ne 

aşteptăm să fi m la 15% faţă 

de iulie 2019”, a adăugat di-

rectorul Aeroportului Cluj.

Luna august vine 
cu surprize pentru clujeni

Potrivit acestuia, luna au-

gust aduce pe Aeroportul Cluj 

zboruri spre München, însă 

cu o frecvenţă mai redusă de-

cât în alţi ani. De asemenea, 

ar putea fi  reluate şi cursele 

spre Turcia, începând din lu-

na august, cu frecvenţa de 2 

zboruri pe săptămână.

„În luna august se vor re-

lua zborurile Lufthansa 

Cluj-München, doar trei pe 

săptămână. Lufthansa avea 

patru zboruri pe săptămână, 

trei la München şi unul la 

Frankfurt, în august va avea 

însă doar aceste trei, iar din 

septembrie va fi  un zbor zil-

nic Cluj-München. Suntem în 

discuţii cu Turkish Airlines, 

deocamdată există restricţii 

pentru zborurile în Turcia în-

să, în cazul în care se vor eli-

mina restricţiile către Turcia, 

Turkish Airlines va începe din 

august cu două zboruri pe 

săptămână, faţă de şapte zbo-

ruri, câte am avut în 2019”, a 

mai spus David Ciceo.

Zborurile spre Austria, oprite 
temporar pe Aeroportul Cluj 
Directorul David Ciceo: „Sperăm să nu dureze mult timp, 
Viena este o destinație foarte solicitată de clujeni”

Toate zborurile dinspre și către România au fost interzise de Austria. 
Printre acestea se numără și cursa Cluj-Napoca – Viena, operată de Wizz Air.
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Cinefi lii care ajung la 

Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) vor avea la dispo-

ziţie, la ediţia din acest 

an, 20 de locuri de parca-

re în imediata apropiere 

a Pieţei Unirii.

Indiferent că vin din Cluj, 

din alte judeţe sau poate chiar 

de peste hotare, cei care ajung 

la Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania vor avea la 

dispoziţie, la ediţia din acest 

an, 20 de locuri de parcare 

în imediata apropiere a Pie-

ţei Unirii, una dintre princi-

palele locaţii în care se va 

desfăşura TIFF.

15 locuri vor fi  disponibi-

le în curtea Liceului Teoretic 

„Báthory István”, de lângă Ca-

sa TIFF, iar celelalte 5 la Ca-

sa de Cultură a Studenţilor, 

din Piaţa Lucian Blaga. Toate 

locurile de parcare vor putea 

fi  folosite în mod gratuit de 

cei care participă la festival, 

dacă fac dovada unui bilet sau 

a unui abonament TIFF.

Cum poţi câştiga un loc 
de parcare gratuit?

Locurile de parcare sunt 

disponibile atât pe durata pro-

iecţiilor, cât şi pentru un timp 

mai îndelungat – în cazul în 

care participanţii vin din alte 

oraşe. Locurile de parcare vor 

fi  disponibile strict pe perioa-

da festivalului, care va avea 

loc între 31 iulie şi 9 august.

Totuşi, pentru a distribui în 

mod corect aceste locuri, TI-

FF va organiza un concurs cu 

toţi cei înscrişi, aşadar dorito-

rii sunt invitaţi să se înscrie 

pe pagina de Facebook Ye-

Parking. Doar cei care au par-

ticipat la concurs şi au fost de-

semnaţi câştigători vor putea 

să ocupe unul dintre cele 20 

de locuri gratuite. Aceştia vor 

fi  trecuţi pe o listă specială.

Locuri de parcare gratuite 
pentru cinefilii TIFF

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a fost prezent la Bruxelles, 

discutând despre posibila 

fi nanţare din bani europeni 

pentru proiectele din Cluj.

„Am fost la Bruxelles săp-

tămâna trecută, la Comitetul 

European al Regiunilor, au fost 

două teme foarte importante 

atât pentru Cluj, cât şi pentru 

Europa. În primul rând, fi nan-

ţarea pentru metrou şi tren me-

tropolitan din perspectiva exer-

ciţiului fi nanciar următor. Am 

fost acolo să susţin proiectul, 

a contat foarte mult, lucrurile 

merg în direcţia bună în acest 

sens”, a declarat edilul, într-o 

intervenţie telefonică la un post 

local de radio.

El a precizat, privind fi-

nanţarea europeană consis-

tentă a proiectelor viitoare 

de mobilitate europeană, că 

decizia Comitetului Euro-

pean al Regiunilor va fi co-

municată Parlamentului Eu-

ropean şi Consiliului Euro-

pean, instituţii care au com-

petenţă decizionala finală 

în ceea ce priveşte aproba-

rea susţinerii financiare în-

cepând cu anul 2021.

„Va fi  fi nanţare 
din exerciţiul 
fi nanciar următor”

Emil Boc a vorbit nu doar 

despre proiectul metroului 

şi trenului metropolitan, ci 

şi despre viitoarele parcuri 

şi zone verzi din Cluj-Na-

poca. Este cazul şi Parcu-

lui Feroviarilor, al doilea 

parc ca mărime din muni-

cipiu, intrată în proprieta-

tea Primăriei Cluj-Napoca 

printr-o Hotărâre de Guvern 

dată în iulie 2017. Cu toa-

te acestea, reabilitarea a-

cestui parc se lasă aştepta-

tă de ceva vreme.

„Va fi  fi nanţare din exer-

ciţiul fi nanciar următor (pen-

tru parc – n.r.). De asta am 

fost la Bruxelles, să mă asi-

gur că fi nanţarea pentru ce 

înseamnă verde, nepoluant, 

va veni direct la administra-

ţiile locale şi vom fi  eligibili 

la proiecte. (...) Vom avea fi -

nanţare şi pentru Parcul Fe-

roviarilor, dar din 2021-2027. 

Pentru tot ce înseamnă ver-

de, că va fi  Parcul Est, Cetă-

ţuia, modernizarea malurilor 

Someşului, Pădurea Clujeni-

lor, pădurea-parc Făget”, a 

promis edilul.

În aprilie 2019, primarul 

municipiului Cluj-Napoca a 

explicat că motivul pentru 

care durează atât de mult 

începerea lucrărilor în Par-

cul Feroviarilor este că to-

tul se face pe baza concur-

surilor de soluţii. „Este în 

proiectare (parcul – n.r.). 

Termenul de finalizare a pro-

iectării este august, după 

care se trece la licitaţia de 

execuţie”, a spus la acea 

vreme primarul Emil Boc.

Ce se întâmplă cu Parcul Feroviarilor? Emil Boc speră 
la finanțare europeană în următorul exercițiu financiar.

COSTURI

10,5
milioane de euro ar 
costa revitalizarea 
şi activarea Parcului 
Feroviarilor, potrivit 
indicatorilor tehnico
-economici aprobați 
în noiembrie 2019

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Activiştii clujeni 

de la Asociaţia Societate 

Organizată Sustenabil 

(SOS) se opun autorizării 

de către Primăria munici-

piului Cluj-Napoca a unui 

proiect imobiliar în carti-

erul Mănăştur.

Este vorba despre un pro-

iect imobiliar de 13 niveluri 

pe strada Parâng, în vecină-

tatea zonei noii Baze Spor-

tive „La Terenuri”. „Nu ştiu 

niciun vecin din Mănăştur 

care să vrea blocul într-o 

zonă deja înghesuită. Ieri 

(luni – n.r.) a fost deadline 

să trimitem observaţiile 

noastre către Comisia de Ur-

banism”, a precizat deputa-

tul independent de Cluj Adri-

an Dohotaru.

Activiştii doresc grădini 
comunitare în Mănăştur

Activiştii trag un semnal 

de alarmă şi cu privire la „ra-

derea” unei părţi a grădinilor, 

care ar urma să dispară în în-

tregime, potrivit Planului Ur-

banistic Zonal (PUZ) „con-

struire locuinţe mixte strada 

Parâng”. Ei solicită ca grădi-

nile informale de pe domeniul 

public să fi e păstrate şi for-

malizate ca grădini comuni-

tare, pentru a nu dispărea a-

semenea celor învecinate.

„În ciuda faptului că s-au 

cerut modifi cări din partea 

Primăriei la proiectul imobi-

liar, acestea au fost minima-

le. Miza ar fi  realizarea unei 

construcţii de 4 etaje, astfel 

încât cartierul să fi e cât mai 

puţin înghesuit. Cerem ca gră-

dinile informale de pe dome-

niul public să fi e păstrate şi 

formalizate ca grădini comu-

nitare pentru a nu dispărea 

asemenea celor demolate de 

investitorul blocului din ima-

gine”, atrage atenţia parla-

mentarul clujean, director 

executiv SOS.

Crearea aşa-ziselor grădini 

comunitare poate fi  facilita-

tă printr-o Hotărâre de Con-

siliu Local, aminteşte parla-

mentarul clujean. De altfel, 

un draft de politică locală 

pentru grădinărit a fost deja 

propus de Asociaţia SOS. Do-

cumentul ar putea fi  votat de 

către decidenţii municipiului 

printr-o Hotărâre, astfel încât 

să dea startul grădinăritului 

comunitar în Cluj-Napoca şi, 

ulterior, chiar şi în alte ora-

şe din România.

„SOS are un plan ignorat 
până acum”

„PUZ-ul ar fi  trebuit să pu-

nă în evidenţă ce se întâmplă 

cu vecinătăţile, dar la Cluj cu-

noaştem doar «urbanismul de 

parcelă», care profi tă la ma-

xim de context (spaţiul verde 

existent şi viitor) ca să justi-

fi ce în Mănăştur un masto-

dont cu 13 niveluri, mai mon-

struos decât orice au constru-

it comuniştii. El denotă o lip-

să completă de respect pen-

tru grădinile existente, care 

sunt văzute ca un soi de fa-

velă”, este de părere Silviu 

Medeşan, preşedintele SOS.

„Paradisul grădinilor – un 

univers în sine, tipic pentru 

cartier – ar putea fi  transfor-

mate, printr-o decizie a Muni-

cipalităţii, într-un prim hub de 

inovare în grădinărit urban pri-

mitor pentru vecinii vitregiţi 

de o nouă «îndesire». SOS are 

un plan ignorat până acum. 

Nu vrem un alt gazon bărbie-

rit pe care să organizăm un alt 

festival, ci vrem diversitate ur-

bană, aceasta însemnând o 

asumarea a protejării şi încu-

rajarea apariţiei de noi grădini 

comunitare în Clujul sufocat 

de betoane, trafi c şi vacarm 

sonor şi urbanistic”, mai spu-

ne Silviu Medeşan.

„Primăria face o greşeală au-

torizând acest proiect imobili-

ar. (…) Cu toţii dorim să păs-

trăm cât mai mult din spaţiul 

verde. Dacă ar fi  existat o dez-

batere reală cu locuitorii, nu 

mailuri trimise Primăriei până 

în 13 iulie, s-ar fi  văzut opţiu-

nea locuitorilor. De aceea, Co-

misia de urbanism ar trebui să 

propună o redimensionare e-

chitabilă, astfel încât proiectul 

imobiliar să fi e de patru etaje, 

asemenea blocurilor învecina-

te”, afi rmă Adrian Dohotaru.

Mănășturenii s-au săturat de zgârie-nori!
Activiștii doresc blocarea unui proiect imobiliar de 13 niveluri pe strada Parâng

Asociația Societate Organizată Sustenabil se opune autorizării de către Primărie a proiectului imobiliar 
de 13 niveluri de pe strada Parâng, în vecinătatea zonei „La Terenuri”

Săptămâna trecută, la 
prima consultare publică 
pentru realizarea 
Stategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană 
(SIDU) 2021-2030, orga-
nizată de Centrul de 
Inovare și Imaginație 
Civică (CIIC), arhitectul 
Octav Olănescu a preci-
zat că scopul regenerării 
urbane este 
îmbunătățirea confortu-
lui urban și a calității 
vieții rezidenților din car-
tierele clujene, printre 
care și Mănăștur, dar și 
din zona metropolitană.

„Scopul regenerării urba-
ne, fi e ele pentru ansam-
blurile construite în peri-
oada socialistă sau din o-
rice parte a orașului sau 
a zonei metropolitane es-
te îmbunătățirea confor-
tului urban și 
îmbunătățirea calității 
vieții rezidenților”, a de-
clarat arhitectul. De ase-
menea, se propune reor-
ganizarea cartierului 
Mănăștur, pe principiul 
„insulelor urbane”, cu 
șase centre de cartier, pe 
principiul proximității, 
prin organizarea unor 
comunități locale afl ate 
la cel mult 200-400 de 
metri depărtare.

Regenerare 
urbană 
în Mănăștur?
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O angajată a Primăriei mni-

cipiului Cluj-Napoca a fost 

confi rmată pozitiv cu noul 

coronavirus. Nu a intrat în 

contact direct cu publicul.

O funcţionară a Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca a fost 

confi rmată pozitiv cu noul co-

ronavirus, în urma unei testări 

voluntare. La momentul efectu-

ării analizelor, funcţionara pu-

blică era asimptomatică.

Angajata nu intră în 
contact direct cu cetăţenii

Monitorul de Cluj a afl at des-

pre cine este vorba, dar, din 

considerente care ţin de viaţa 

privată a angajatei şi a famili-

ei sale, nu publică numele şi 

nici alte date care pot dezvă-

lui identitatea lui.

Menţionăm însă că este vor-

ba despre o angajată care nu 

lucrează într-un departament 

care presupune contactul di-

rect cu cetăţenii.

Iniţial, reprezentanţii Birou-

lui de Presă al Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca au arătat 

că, deocamdată, nu pot face o 

declaraţie pe acest subiect.

„Nu putem deocamdată nici 

să confi rmăm, nici să infi r-

măm, nu avem niciun fel de 

detaliu, nu putem să facem o 

declaraţie pe această temă de-

ocamdată”, a transmis Biroul 

de Media al Primăriei, marţi 

dimineaţă, înainte să emită un 

comunicat ofi cial.

Prima informaţie privind 

cazul angajatului Primăriei a 

apărut pe pagina de Facebook 

a lui Emanuel Ungureanu, 

deputat USR de Cluj, cunos-

cut pentru dezvăluirile din 

lumea medicală.

Reamintim, că Emanuel 

Ungureanu este candidatul 

ofi cial anunţat de USR pen-

tru Primăria Cluj-Napoca, aşa-

dar informaţia furnizată de 

parlamentarul clujean trebu-

ie interpretată şi din prisma 

acestui interes.

Informaţia a fost confi rma-

tă, din alte surse, şi de agenţia 

de presă Mediafax.

Măsuri de protecţie luate 
de Primăria Cluj-Napoca

Încă de la debutul epidemi-

ei de COVID-19, Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca a luat 

un set de măsuri pentru limi-

tarea răspândirii virusului 

SARS-CoV-2, a redus interac-

ţiunea angajaţilor cu cetăţenii 

şi a decalat programul de lu-

cru al funcţionarilor.

„Măsurile s-au luat de la în-

ceputul pandemiei şi se iau în 

continuare. Se poartă mască, a-

tât pe coridor cât şi în birouri. 

Interacţiunea cu cetăţeanul e li-

mitată la ghişee şi în programul 

de relaţii cu publicul. Se dezin-

fectează spaţiile. Sunt angajaţi 

care lucrează de la domiciliu, 

de asemenea, a fost păstrat pro-

gramul decalat, sunt angajaţi 

care vin de la 7, alţii la 8, alţii 

la 9”, potrivit Biroului de Presă 

al Primăriei Cluj-Napoca.

O funcționară de la Primăria Cluj-Napoca, 
depistată pozitiv cu noul coronavirus
O funcţionară publică de la Primăria Cluj-Napoca a fost confirmată în urma unei testări voluntare. 
Administrația locală a luat un set de măsuri de protecţie pentru angajaţi şi public.

O angajată a Primăriei a fost confi rmată pozitiv cu noul coronavirus, însă nu a intrat în contact direct cu publicul

Un angajat al Primăriei 
Cluj-Napoca, cu ocazia 
efectuării testării 
COVID-19 în vederea 
plecării în concediu în 
străinătate, a fost depis-
tat pozitiv, complet 
asimptomatic.

În urma anchetei epide-
miologice efectuate s-a 
stabilit că nu este nevoie 
de alte testări suplimen-
tare în Primăria 
Cluj-Napoca întrucât an-
gajata se afla singură în 
birou, celelalte două co-
lege aflându-se în conce-
diu de odihnă.

De asemenea, Primăria 
Cluj-Napoca realizează 
săptămânal dezinfecta-
rea birourilor și a spaţii-
lor publice, iar purtarea 
măștii în instituţie este 
obligatorie, conform le-
gii. Angajata urmează 
recomandările medicale 
și nu se află la serviciu.

Ce a comunicat 
Primăria municipiului 
Cluj-Napoca

PACIENȚI

109
pacienți, dintre 
care 77 din județul 
Cluj au fost internați, 
până ieri, 
în spitalele COVID-19 
din Cluj-Napoca
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PMP Cluj intră în cursa 

pentru administraţia 

locală a comunei Beliş 

împreună cu Mihai Ispas. 

Candidatul PMP vine 

cu un program axat 

pe dezvoltarea economică 

a comunei prin fonduri 

europene şi parteneriate 

cu investitori.

Programul de candidatură 

a lui Ispas Mihai (foto) inclu-

de înfi inţarea unui depozit eco-

logic pentru deşeuri menaje-

re, astfel încât comuna Beliş 

să respecte standardele euro-

pene şi localnicii să se bucu-

re de o gestionare efi cientă şi 

curată a deşeurilor menajere. 

Candidatul PMP va oferi spri-

jin pentru familiile tinere din 

comună prin concesionarea 

gratuită a terenurilor.

Terenurile vor fi  dedicate 

construcţiilor de locuinţe pen-

tru tinerii căsătoriţi. Mihai 

Ispas îşi propune să îmbună-

tăţească calitatea vieţii în zo-

nele rurale prin încurajarea 

acţiunilor de parteneriat pu-

blic-privat şi valorifi carea tra-

diţiilor agricole locale. Toto-

dată, propune dezvoltarea tu-

rismului rural prin promova-

rea comunei Beliş şi a obiec-

tivelor turistice din zonă.

Candidatul PMP propune 
cadastrare gratuităa

O problemă majoră în co-

munele din judeţul Cluj o re-

prezintă intabularea incorec-

tă şi lipsa înregistrărilor pe 

proprietate privată. Candida-

tul PMP, Mihai Ispas, îşi pro-

pune cadastrarea gratuită a 

tuturor terenurilor din comu-

na Beliş prin proiecte euro-

pene şi administrarea fondu-

lui forestier comunal numai 

în folosul comunităţii. Pe plan 

social, va sprijini înfi inţarea 

şi amenajarea de spaţii dedi-

cate recreării precum terenuri 

de sport dar şi zone de rela-

xare pentru vârstnici.

Comuna Beliş are un po-

tenţial de dezvoltare foarte ri-

dicat şi va putea fi  îndeplinit 

doar printr-o administraţie jus-

tă, pentru interesul comunită-

ţii. Valoarea turistică a comu-

nei poate fi  folosită pentru îm-

bunătăţirea traiului de viaţă al 

locuitorilor şi crearea de locuri 

de muncă pentru tineri astfel 

încât să nu fi e nevoiţi să pă-

răsească zona datorită lipsei 

şanselor de dezvoltare.

PMP Cluj a anunţat candidatul 
pentru comuna Beliş

Prefectul Clujului, Mircea 

Abrudean, a semnat, 

marţi, Ordinul privind 

încetarea mandatului 

primarului Gabriel 

Alexandru Duma, 

condamnat la închisoare 

pentru corupţie.

Primarul comunei clujene 

Valea Ierii. Gabriel Alexan-

dru Duma, a fost destituit din 

funcţie de către prefectul ju-

deţului Cluj, Mircea Abru-

dean, după ce a fost condam-

nat la închisoare cu suspen-

dare pentru abuz în serviciu 

în formă continuată.

„Azi (marţi – n.r.) a fost 

emis Ordinul prefectului pri-

vind constatarea încetării de 

drept a mandatului de pri-

mar al comunei Valea Ierii, 

judeţul Cluj, al domnului Du-

ma Gabriel-Alexandru, ca ur-

mare a condamnării, prin 

Hotărâre judecătorească ră-

masă defi nitivă, la o pedeap-

să privativă de libertate cu 

suspendarea sub suprave-

ghere a executării pedepsei”, 

a transmis prefectul.

Primarul comunei Valea 

Ierii, Gabriel Alexandru Du-

ma, a fost condamnat defi-

nitiv în luna iunie de către 

Curtea de Apel Cluj, într-un 

dosar în care a fost judecat 

pentru abuz în serviciu, în 

formă continuată. Pedeap-

sa primită este de 2 ani şi 8 

luni de închisoare cu sus-

pendare, cu un termen de 

supraveghere de 3 ani.

Obligat să facă muncă 
în folosul comunităţii

Acestuia i s-a interzis, ca 

pedeapsă complementară, 

dreptul de a fi  ales în autori-

tăţile publice sau în orice al-

te funcţii publice şi dreptul de 

a ocupa o funcţie care impli-

că exerciţiul autorităţii de stat, 

pe o perioadă de 2 ani.

Primarul este obligat să 

facă şi muncă în folosul co-

munităţii. „În baza art.93 

al.3 C.pen. pe parcursul ter-

menului de supraveghere in-

culpatul va presta o muncă 

neremunerată în folosul co-

munităţii pe o perioadă de 

60 de zile în cadrul Primă-

riei com. Valea Ierii / Pri-

măriei com. Iara”, precizea-

ză instanţa.

Conform acuzaţiilor pro-

curorilor, primarul din Valea 

Ierii, împreună cu diriginte-

le de şantier al unei lucrări 

din comună (Ioan Boca), fi -

nanţat prin Ministerul Dez-

voltării, ar fi  întocmit docu-

mente din care reieşea că sta-

dionul construit are şi pistă, 

dar în realitate nu avea.

Primarul comunei Valea Ierii
a fost destituit din funcţie

După ce primarul 

din Turda, Cristian Matei, 

a trecut în tabăra liberali-

lor, edilul Dejului anunţă, 

la rândul său, 

că nu va mai candida 

pentru un nou mandat 

din partea Partidului 

Social Democrat (PSD).

Primarul municipiului 

Dej, Morar Costan, a anun-

ţat că nu mai candidează la 

Primărie din partea PSD. Po-

trivit unor surse apropiate 

edilului dejean, acesta ar ur-

ma să candideze pe listele 

Partidului Naţional Liberal 

(PNL) la alegerile locale din 

această toamnă.

„Anunţ public faptul că nu 

voi mai candida la postul de 

primar al municipiului Dej din 

partea PSD. Este o decizie pe 

care nu am luat-o uşor, dar 

care a venit după o corectă şi 

sinceră analiză atât a situaţi-

ei de moment, cât şi a între-

gii raportări a structurilor de 

conducere PSD la persoana şi 

activitatea mea de-a lungul 

timpului. În toată cariera mea, 

în principal de om de admi-

nistraţie, am crezut în valori 

şi principii, dar uneori, cu 

prea multă încăpăţânare, am 

crezut şi în oameni”, a recu-

noscut Morar Costan.

„Ca membru al acestui 

partid (PSD – n.r.) mi-am 

pus toată priceperea, timpul 

şi experienţa în slujba celor 

care mi-au acordat încrede-

re fără să aştept nimic în 

schimb, decât uneori o me-

ritată, zic eu, apreciere, un 

semn de recunoştinţă, o pre-

ţuire a ceea ce am făcut bun 

pentru oameni”, a mai ară-

tat primarul municipiului 

Dej, într-o postare pe pagi-

na sa de Facebook.

În PSD, „meritocraţia a fost 
înlocuită cu servilismul”

El este de părere că, în 

cadrul Partidului Social De-

mocrat, de multe ori „meri-

tocraţia a fost înlocuită cu 

servilismul”, arătând că Or-

ganizaţia Judeţeană PSD Cluj 

„se află într-o postură ex-

trem de şubredă”.

„De-a lungul anilor, am 

cunoscut în PSD oameni mi-

nunaţi, oameni verticali, oa-

meni modeşti, profesionişti. 

Ar fi  fost poate spre binele 

şi, cred, pentru sănătatea po-

litică a acestui partid, ca mă-

car o parte din aceşti oameni, 

mulţi şi modeşti, să fi e recu-

noscuţi, promovaţi, apreci-

aţi. Prea de multe ori meri-

tocraţia a fost substituită cu 

servilismul, cu interese per-

sonale şi cu criterii subiec-

tive de promovare. Aceste 

lucruri au dăunat vieţii par-

tidului şi acest lucru se sim-

te la nivel naţional mai mult 

ca oricând”, afi rmă edilul.

„Organizaţia Judeţeană 

PSD Cluj se află într-o pos-

tură extrem de şubredă, cu-

legând roadele unor politici 

păguboase de închidere a 

partidului către nou, către 

valoare, către oamenii per-

formanţi ai Clujului. Abor-

darea mea raportat la ad-

ministraţie, la politica pen-

tru oameni, la corectitudi-

ne şi profesionalism nu se 

regăseşte la aceeaşi inten-

sitate cu atitudinea unora 

din conducerea PSD, de ieri 

şi de azi”, a mai spus pri-

marul Dejului.

Se desparte de PSD, nu 
şi de fotoliul de primar?

Nu în ultimul rând, pri-

marul anunţă despărţirea 

de Partidul Social Demo-

crat, anunţându-şi însă in-

tenţia de a candida pentru 

un nou mandat la Primăria 

municipiului Dej.

Morar Costan: „Am fost 
și rămân al dejenilor”

„Mă despart de acest tre-

cut politic cu un sentiment 

de mulţumire sufletească 

pentru tot ce am reuşit să 

realizez în această perioa-

dă şi să vă asigur ca inte-

resele dejenilor şi dezvol-

tarea Dejului sunt în conti-

nuare prioritatea acţiunilor 

mele. Rămân însă cu amin-

tiri frumoase din anii pe-

trecuţi în PSD. Rămân cu 

amintirea atâtor întâlniri cu 

oameni de bună-credinţă, 

care au fost şi mai există şi 

acum în Partidul Social De-

mocrat. (...) Voi candida 

pentru un nou mandat de 

primar al municipiului Dej, 

în primul rând din partea 

dejenilor. Eu am fost şi ră-

mân al dejenilor”, a con-

chis Morar Costan.

Morar Costan s-a născut 

în data de 9 septembrie 1956, 

în localitatea Şigău, din ju-

deţul Cluj. A absolvit Insti-

tutul Agronomic Cluj-Napo-

ca şi este primarul Dejului 

din 2008 încoace.

PSD pierde încă un primar din judeţul Cluj
Edilul Dejului anunţă că va candida la Primărie, dar nu pe listele PSD. Se conturează o nouă „migraţie” la PNL?

După ce a renunţat să mai candideze în culorile PSD, Morar Costan ar putea purta eşarfa galbenă la alegerile locale

Gabriel-Alexandru Duma, fostul primar al comunei clujene Valea Ierii
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A doua strigare pentru 

lucrări de construcţii 

şi instalaţii la Centrul 

de Resurse şi Documentare 

privind Educaţia Incluzivă. 

Nimeni nu s-a prezentat 

la prima licitaţie.

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj 

a relansat în Sistemul Electro-

nic pentru Achiziţii Publice 

(SEAP) licitaţia pentru achizi-

ţionarea lucrărilor ce vizează 

creşterea efi cienţei energetice 

a clădirii instituţiei şcolare, si-

tuată pe strada Bucureşti, nr. 

32. Licitaţia a mai fost lansa-

tă o dată în luna iunie, însă 

nicio fi rmă nu a depus ofertă.

Reabilitarea termică se va 

face din fonduri europene, prin 

Programul Operaţional Regio-

nal (POR) 2014-2020, valoarea 

estimată pentru execuţia lu-

crărilor de construcţii şi insta-

laţii fi ind de 6.709.972 lei (fă-

ră TVA). Termenul-limită pen-

tru depunerea ofertelor este 

data de 30 iulie 2020, ora 15:00.

Lucrările vor contribui atât 

la îmbunătăţirea confortului 

termic al grupului ţintă, cât şi 

la reducerea consumurilor anu-

ale specifi ce de energie prima-

ră şi, implicit, la reducerea 

cheltuielilor cu combustibili. 

Termenul de execuţie a lucră-

rilor este de 24 luni de la da-

ta emiterii ordinului de începe-

re a acestora. (D.C.)

Licitație de 6,7 mil. lei, relansată 
de Consiliul Județean Cluj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Trei creşe, cu 240 de 

locuri, vor fi  date în func-

ţiune în perioada urmă-

toare în Cluj-Napoca.

Prima dintre ele, cu un 

număr de 60 de locuri, es-

te creşa de pe strada The-

odor Capidan, în cartierul 

Bună Ziua. Creşa a fost pre-

luată luna trecută, prin do-

naţie, de Primăria munici-

piului Cluj-Napoca. Marţi, 

consilierii locali au aprobat 

darea ei în administrarea 

Centrului Bugetar de Admi-

nistrare Creşe Cluj-Napoca.

„Vă mulţumesc pentru fap-

tul că aţi răspuns invitaţiei 

noastre pentru această şedin-

ţă de îndată, pentru a grăbi 

procesul punerii în funcţiune 

a unei noi creşe în municipiul 

Cluj-Napoca, este vorba des-

pre creşa din cartierul Bună 

Ziua. Această creşă a fost tre-

cută în domeniul public, iar 

acum o dăm în administrarea 

Centrului Bugetar Creşe, ast-

fel încât, în această toamnă, 

alte 60 de locuri în creşă să 

fi e disponibile pentru clujeni”, 

a declarat primarul Emil Boc.

Clădirea pentru creşă, 
„donată” de un 
investitor imobiliar

Clădirea a fost preluată de 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca în luna iunie din propri-

etatea companiei Terastar SRL, 

care construieşte în zona str. 

Nicolae Drăganu – str. Fadrusz 

János – str. Vasile Conta – str. 

Dimitrie Paciurea un ansamblu 

imobiliar format din 15 blocuri.

„Este primul proiect prin 

care Primăria preia în propri-

etate publică o creşă impusă 

de Primărie investitorilor pri-

vaţi în domeniul imobiliar. În-

cep să se vadă roadele consec-

venţei politicii noastre de a ce-

re dezvoltatorilor imobiliari să 

aibă şi infrastructura adiacen-

tă infrastructurii pe care o re-

alizează. Pe de o parte, dru-

muri, pe de altă parte, şcoală, 

creşă sau grădiniţă, în funcţie 

de nevoi”, a declarat Emil Boc.

„Prin eforturile Direcţiei de 

specialitate, în data de 15 oc-

tombrie, sperăm să putem 

avea creşa în folosinţă. Înce-

tul cu încetul, acest cartier 

primeşte ceea ce trebuie. Bu-

levardul a fost lărgit, sunt pis-

te de biciclete, transport în 

comun, creşă, se realizează şi 

un parc nou, cu alte cuvinte, 

normalitatea este la ea acasă 

în cartierul Bună Ziua”, a mai 

spus edilul Clujului.

240 de locuri în creşe, 
până în februarie 2021

Alte 90 de locuri vor fi 

disponibile, tot începând cu 

15 octombrie, în creşa de pe 

strada Grigore Alexandres-

cu, din cartierul Mănăştur. 

În luna februarie a anului 

viitor, alte 90 de locuri ur-

mează să fie disponibile la 

creşa care se construieşte 

pe Aleea Meziad, tot din car-

tierul Mănăştur.

„240 de noi locuri în cre-

şe vor fi finalizate în peri-

oada următoare, după cum 

urmează: în 15 octombrie, 

90 de locuri la creşa de pe 

Grigore Alexandrescu. Tot 

pe 15 octombire, aceste 60 

de locuri din această creşă 

vor fi dispobile dacă toate 

lucrurile merg în regulă. În 

februarie anul viitor, alte 90 

de locuri vor fi disponibile 

la creşa de pe Meziad”, a 

mai arătat Boc.

Trei noi creșe, 
cu 240 de locuri
Creșele vor fi date în folosință în Cluj-Napoca. 
Nota de plată: 1 milion de euro/an!

Potrivit primarului, cele trei creșe vor crea circa 75 de locuri 
noi de muncă, angajaţi ai căror salarii vor costa Primăria 
municipiului Cluj-Napoca peste un milion de euro pe an, 
bani din bugetul local.

„Pentru ca aceste 240 de noi locuri în creșă să fi e funcţiona-
le, avem nevoie de angajarea a 75 de persoane. Asta în-
seamnă un efort bugetar de un milion de euro anual, pe 
care Primăria trebuie să îl caute și să îl facă, pentru că banii 
aceștia nu îi avem astăzi, dar trebuie să îi avem și pentru 
perioada de trei luni de anul acesta și pentru întreg anul vii-
tor. Este o prioritate a noastră și, în consecinţă, și în fi nan-
ţările de la buget vom acorda prioritate asigurării acestor 
resurse”, a mai spus primarul.

Un milion de euro pe an, pentru 
salariile angajaților din viitoarele creșe

Trei creșe, cu un total de 240 de locuri, vor fi  date în funcțiune 
în următoarele luni în Cluj-Napoca



miercuri, 15 iulie 2020 | monitorulcj.ro SOCIAL 7

Un IT-ist din Cluj-Napoca 

a inventat aplicația care îi 

detectează pe cei care nu 

poartă masca de protecție.

Aplicația creată de tânărul 

IT-ist clujean, care îi detectea-

ză pe oamenii care, din diver-

se motive, nu poartă mască, îi 

va atenţiona sonor pe aceștia. 

Angajat la o companie de pro-

fi l din Cluj-Napoca, Florin 

Jurchiș a realizat pe baza in-

telegenţei artifi ciale detectorul 

pentru persoanele care nu poar-

tă masca de protecție.

Milnesium Mask Detector, 
aplicația clujeanului

Aplicaţia se numeşte Milne-

sium Mask Detector şi poate 

identifi ca mai mulţi oameni în 

acelaşi timp dacă utilizează sau 

nu mască, potrivit Mediafax, 

citat de Adevărul. Astfel, cei 

surprinşi într-un spaţiu public 

vor fi  avertizaţi prin mesaje au-

dio că încalcă regulile impuse 

de autorități pe timp de pande-

mie COVID-19.

Aplicaţia funcţionează cu 

ajutorul unei camere web sau 

a camerelor de supraveghere şi 

are şi opţiunea de protejare a 

identităţii persoanei surprinse 

că nu poartă mască. Astfel, pen-

tru pentru protejarea identităţii, 

aplicaţia are şi opţiunea de pi-

xelare a imaginii.

Mai multe companii și-au 
manifestat interesul

„Odată ce vom da masca jos, 

vom observa că aplicaţia va ridi-

ca o alertă atât vizuală cât şi au-

dio. În acest fel: «Vă rugăm folo-

siţi masca!». Iar alerta se va opri 

odată ce toate persoanele din ima-

gine vor purta masca corespun-

zător”, a explicat Florin Jurchiş.

„Personal port masca pen-

tru a mă proteja pe mine şi pe 

cei din jur, însă există situaţii 

în care uităm să facem acest 

lucru. În acest fel ne-am gân-

dit cât de util ar fi  un sistem 

în spaţiile închise care să te 

avertizeze să porţi masca în 

cazul în care ai uitat să faci 

acest lucru”, a mai punctat tâ-

nărul care a realizat aplicaţia 

Milnesium Mask Detector.

Mai multe companii şi-au 

manifestat interesul pentru a 

utiliza această aplicaţie, iar 

câteva dintre ele l-au și im-

plementat deja.

Aplicația care îi detectează pe oamenii care nu poartă 
mască, inventată de un IT-ist din Cluj-Napoca

Cristina Grigore, 

fosta profesoară 

care a înfi inţat PEDITEL, 

sistemul prin care părinţii 

au acces la sfaturi 

medicale pediatrice 

prin telefon, vine 

cu o mare rugăminte.

„Vreau să ajutăm împreu-

nă o fetiţă cu CES (cerinţe 

educaţionale speciale – n.r.), 

familie monoparentală, cres-

cută doar de tată, care lu-

crează, dar are un venit mic. 

Fetiţa este în clasa a II-a, a-

re 9 ani şi, cu pandemia as-

ta, are nevoie de rechizite, 

hăinuţe, jocuri educative, las 

o lista mai jos. Este un copil 

tare bun şi silitor, dar are ne-

voie de suport, mai ales în 

perioada vacanţei, pentru a 

nu pierde achiziţiile făcute”, 

spune Cristina Grigore.

Ce puteţi dona?

– hăinuţe şi încălţăminte: 

vară, toamnă, iarnă, copil 

9-10 ani, 1 păpuşă(ea nu a-

re deloc jucării);

– 5 pixuri cu gel, rezerve 

pentru stilou, rezerve pen-

tru pix cu gel, gumă pentru 

pix cu gel; 

– creioane colorate, acua-

rele, carioci, tempera, plas-

tilină, hârtie glasată, hârtie 

creponată, un top de coli; 

creioane grafit, gumă, riglă, 

foarfecă, scotch, pensule; li-

pici solid şi lichid, caiete 

dictando, caiete de matema-

tică, caiete cu foaie velină, 

caiete de muzică, caiete de 

ştiinţe, caiete de desen; co-

perţi de cărţi şi de caiete;

– joc alfabetul; joc mate-

matic adunare, scădere, în-

mulţire, împărţire; joc „să în-

văţăm ceasul”;

– tăbliţă magnetică mică, 

puzzle, cărţi de poveşti.

„Un telefon este stringent 

şi o cartelă Orange (acest 

operator pentru că învăţă-

toarea ei o va reîncărca, când 

i se termină), mai spune 

Cristina Grigore, directorul 

general al Fundației „Părinți 

din România”.

Detalii la Cristina Gri-
gore pe Facebook.

O elevă silitoare are 
nevoie de mare ajutor! 
Cum o poți sprijini?

FLORIN JURCHIȘ | inventatorul aplicației 
MilnesiumMD

 „Am explicat modul de funcționare al 
MilnesiumMD, o aplicație bazată pe Inteligență 
Artificială, care te informează să porți masca în 
cazul în care uiți. Prin această aplicație dorim să 
ajutăm în procesul de prevenție, motiv pentru 
care o oferim gratuit instituțiilor publice și 
companiilor private. MilnesiumMD nu 
stochează imagini și respectă GDPR. 
Implementarea versiunii beta a avut loc la 
partenerii noștri de la Hunt Design, companie 
care oferă servicii de graphic design.“

A fost publicată lista 

tărilor în care accesul 

românilor este interzis 

sau restricţionat din 

cauza pandemiei de 

COVID-19. Tot mai multe 

state au ales să interzică 

accesul românilor 

sau să impună restricţii 

sau inclusiv carantina-

rea persoanelor.

Numărul mare de cazuri 

de coronavirus pe teritoriul 

României a determinat mai 

multe ţări europene să in-

troducă restricţii şi să im-

pună teste de COVID-19 

pentru cetăţenii care vin 

din România.

Ţările în care românii nu 
mai au dreptul să intre

Ţări precum Austria, Bos-

nia şi Herţegovina, Cipru, 

Danemarca, Estonia, Fin-

landa, Grecia, Irlanda, Is-

landa, Letonia, Lituania, 

Malta, Muntenegru, Norve-

gia, Marea Britanie, Rega-

tul Ţărilor de Jos, Republi-

ca Moldova, Slovacia, Slo-

venia şi Ungaria au ales să 

interzică sau să impună re-

stricţii românilor.

Accesul românilor în Fin-

landa a fost interzis complet, 

fi ind permis doar accesul ce-

lor care au permis de reziden-

ţă, vizitează o rudă de gradul 

I, studiază sau sunt angajaţi 

cu contract de muncă. Situa-

ţia este una mai difi cilă în 

Malta, acolo unde accesul ro-

mânilor este interzis complet..

Lituania a decis să-şi închi-

dă graniţele pentru români. 

Accesul rezidenţilor din Româ-

nia în statul baltic este inter-

zis din 13 iulie. Danemarca 

permite accesul românilor doar 

dacă au o rezervare cu cel pu-

ţin 6 nopţi la o unitate de ca-

zare şi să conţină numerele de 

telefon ale persoanelor.

Ţările în care românii 
sunt obligaţi 
să stea în izolare

Toate persoanele care 

ajung în Irlanda din Româ-

nia trebuie să intre în izo-

lare sau carantină timp de 

14 zile. Cetăţenilor care se 

deplasează din România în 

Regatul Ţărilor de Jos le es-

te recomandată ferm au-

to-izolarea la domiciliu pen-

tru o perioadă de 14 zile.

Cetăţenii români care plea-

că în Slovacia trebuie să in-

tre în autoizolare şi să efec-

tueze un test molecular pen-

tru COVID-19, după a 5-a zi. 

Dacă testul este negativ, îşi 

pot continua sejurul. Cetăţe-

nii români pot tranzita teri-

toriul Republicii Slovace, cu 

condiţia ca deplasarea să ai-

bă loc fără oprire, în decurs 

de maxim 8 ore de la intra-

rea pe teritoriul acesteia.

Românilor care ajung în Slo-

venia li se aplică măsura izo-

lării la adresa declarată timp 

de 14 zile. Tranzitul cetăţeni-

lor români spre ţara de rezi-

denţă nu este restricţionat, cu 

condiţia părăsirii teritoriului 

sloven în cel mult 12 ore.

Cetăţenii români care in-

tră în Estonia sunt obligaţi 

la măsura autoizolării timp 

de 14 zile. Românii care plea-

că în Letonia trebuie să in-

tre în izolare sau carantină 

timp de 14 zile.

Europa închide porțile cetățenilor români!
Țările în care accesul românilor este interzis sau restricționat din cauza pandemiei de COVID-19

Tot mai multe state europene, printre care și vecini de la vest, au ales să interzică accesul românilor sau să impună restricții, inclusiv carantinarea persoanelor

Autorităţile ungare au anunţat, dumini-
că, noi măsuri privind condiţiile de intra-
re pe teritoriul acestei ţări, măsuri care 
au intrat în vigoare astăzi, 15 iulie, la 
miezul nopţii.

Condiţiile de intrare vizează clasifica-
rea statelor de provenienţă a persoa-
nelor care doresc să intre în Ungaria 
pe trei categorii: zona verde – fără 
restricţii, zona galbenă – cu restricţii 
și zona roșie – nu este permisă intra-
rea. Conform informaţiilor comunica-
te public de autorităţile ungare, 

România a fost inclusă pe lista state-
lor galbene, precizează Ministerul 
Afacerilor Externe.

Cetăţenilor care intră în Ungaria din 
România le sunt aplicabile următoarele 
dispoziţii: la intrarea în această ţară vor 
fi  supuși examinării medicale, iar în ca-
zul în care prezintă simptome specifi ce 
infectării cu COVID-19 nu li se va permi-
te accesul; în situaţia în care nu prezintă 
simptome, aceștia vor fi  obligaţi să intre 
în carantină pentru o perioadă de 14 zi-
le (instituţionalizată sau prin izolare la 

domiciliu), fi ind luaţi în evidenţele auto-
rităţilor sanitare ungare.

Intrarea pe teritoriul Ungariei va fi  permi-
să, fără impunerea măsurii carantinei sau 
autoizolării, cetăţenilor care vin din 
România și care prezintă la punctul de 
frontieră două teste moleculare negative 
pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuate în 
ultimele cinci zile. Cele două teste trebuie 
efectuate la o diferenţă de 48 de ore unul 
de celălalt, iar certifi catele trebuie să fi e 
emise în limba maghiară sau engleză.

Acces restricționat în Ungaria, românii intră în carantină
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Miliarde de nume de uti-

lizator şi parolele asocia-

te lor, inclusiv pentru 

logarea în aplicaţiile ban-

care, au fost scoase la 

vânzare pe Dark Web, 

arată un nou studiu.

Firma de cybersecurity 

Digital Shadows susţine că 

a găsit peste 15 miliarde de 

seturi de credenţiale care 

circulă pe „piaţa neagră”, 

acolo unde hackerii le pot 

cumpăra pentru a accesa ile-

gal inclusiv servicii de la ce-

le de streaming, până la ce-

le bancare.

Acestea din urmă erau dis-

ponibile pentru cumpărare cu 

un preţ începând de la apro-

ximativ 56 de lire, ajungând 

până la 400 de lire pentru con-

turile „high-quality”.

Dintre cele 15 miliarde de 

seturi de date personale, cinci 

dintre ele au fost estimate ca 

fi ind complet noi, adică nu 

au mai fost tranzacţionate ni-

ciodată pe forumuri similare.

Firma Digital Shadows 

arată că numărul credenţi-

alelor disponibile pe Dark 

Web a crescut de patru ori 

din 2018 până în prezent, în 

acest interval fiind înregis-

trate peste 100.000 de bre-

şe de securitate.

„Unele dintre aceste con-

turi ar putea oferi acces la in-

formaţii extrem de sensibile. 

Detaliile făcute publice prin-

tr-o astfel de breşă ar putea 

fi  folosite pentru a compro-

mite conturi într-un moment 

ulterior”, au declarat repre-

zentanţii companiei.

Studiul arată că multe 

dintre tool-urile online care 

pot fi utilizate pentru a spar-

ge diverse conturi sunt dis-

ponibile pentru cumpărare 

pentru preţuri derizorii în-

cepând de la 3,5 lire, iar ci-

neva care cunoaşte dome-

niul IT chiar le poate utili-

za în scopuri negative. Fir-

ma a arătat şi că la vânza-

re au fost scoase atât date 

de logare ale persoanelor fi-

zice, cât şi credenţiale apar-

ţinând unor organizaţii şi 

companii mari.

„Oricine crede că datele 

personale i-au fost compro-

mise poate să ia măsuri su-

plimentare pentru a se pro-

teja în mediul online, pre-

cum utilizarea de parole pu-

ternice şi complexe, unice 

de la un site la altul, folo-

sirea unui password mana-

ger pentru a ţine evidenţa 

lor şi asigurarea faptului că 

laptopul sau PC-ul utilizat 

sunt protejate de un sistem 

antivirus actualizat con-

stant”, au transmis coordo-

natorii studiului.

Datele private ale miliarde 
de utilizatori, scoase 
la vânzare pe Dark Web

Într-un raport publicat 

astăzi de Check Point 

Research, malware-ul 

denumit Joker a găsit 

un alt truc care să ocoleas-

că protecţiile Google Play 

Store. Creatorii l-au ascuns 

sub pretextul aplicaţiilor 

legitime care abonau utili-

zatorii la servicii, fără 

cunoştinţa lor. În urma 

dezvăluirii de către cerce-

tătorii de la Check Point, 

aplicaţiile afectate au fost 

eliminate de Google 

din 30 aprilie 2020.

„Virusul Joker este difi cil 

de detectat, în ciuda investiţi-

ilor Google în protecţiile de se-

curitate pe Play Store”, a spus 

Aviran Hazum de la Check 

Point, care a identifi cat noul 

mod de operare al malware-ului 

Joker. „Deşi Google a eliminat 

aplicaţiile rău intenţionate din 

Play Store, ne putem aştepta 

ca Joker să se adapteze din 

nou”, a adăugat acesta.

Joker, un virus cu istorie 
bogată pe Android

Descoperit pentru prima 

dată în 2017, Joker este unul 

dintre cele mai răspândite ti-

puri de malware pe Android. 

Schema prin care infractorii 

fac bani e simplă: fraudă la 

facturare. Dar virusul e folo-

sit şi pentru colectat SMS-uri, 

liste de contacte şi alte infor-

maţii de pe dispozitiv.

O serie de aplicaţii Andro-

id au fost infectate cu virusul, 

descoperite de CSIS Security 

Group, Trend Micro, Dr.Web 

şi Kaspersky. Joker a exploa-

tat în mod repetat modalităţi 

diferit de a trece de verifi că-

rile de securitate Play Store.

Pentru a-şi masca adevă-

rata natură, autorii din spa-

tele operaţiunii au apelat la 

o varietate de metode – crip-

tarea pentru a ascunde şiru-

rile din motoarele de anali-

ză, recenzii false pentru a 

atrage utilizatorii să descar-

ce aplicaţiile şi o tehnică nu-

mită “versioning”, care se re-

feră la încărcarea unei versi-

uni “clean” a aplicaţiei pe 

Play Store, pentru a da încre-

dere în rândul utilizatorilor 

şi apoi a adăuga virusul, prin 

actualizarea aplicaţiei.

„Pentru a obţine abona-

rea utilizatorilor la servicii 

premium fără cunoştinţa sau 

consimţământul lor, Joker a 

folosit două componente 

principale – Notifi cation Lis-

tener, ca parte a aplicaţiei 

originale, şi un fi şier dina-

mic, încărcat de pe serverul 

C&C pentru efectuarea înre-

gistrării”, se menţionează 

într-o analiză.

În ianuarie 2020, Google a 

eliminat peste 1.700 de apli-

caţii publicate în Play Store 

în ultimii trei ani care fusese-

ră infectate cu programele 

malware. În cazul în care nu 

ştii dacă ai instalat aşa ceva 

sau nu, merită să verifi ci is-

toricul mobil şi tranzacţiile, 

pentru a vedea dacă există 

plăţi suspecte pe care nu le 

recunoşti. Şi verifi că mereu 

permisiunile aplicaţiilor.

Virusul care face ravagii 
pe telefoanele cu Android
Cercetătorii în domeniul securității au depistat o altă problemă de malware 
pe Android. A trecut de filtrele Google cu o schemă destul de simplă.

Virusul Joker este difi cil de detectat, în ciuda investiţiilor Google în protecţiile de securitate pe Play Store

Preşedintele american 

Donald Trump ia în calcul 

interzicerea în SUA a apli-

caţiei chineze TikTok, pe 

care o consideră o ame-

ninţare la adresa siguran-

ţei naţionale.

India a interzis deja plat-

forma de socializare, alături 

de alte câteva zeci de aplica-

ţii dezvoltate în China.

Compania chineză a mai 

primit o lovitură de imagine 

după ce una dintre cele mai 

mari bănci din lume, Wells 

Fargo, le-a interzis angajaţi-

lor să mai folosească aplica-

ţia pe telefoanele de serviciu.

TikTok, extrem de popula-

ră printre membrii generaţiei Z 

(aproximativ cei născuţi între 

1995 şi 2010), a fost descărca-

tă de peste 1,5 miliarde de ori.

Iată ţările, companiile şi 
organizaţiile care au inter-
zis deja TikTok:

– India, în urma unor dis-

pute recente la graniţa cu 

China; mai mulţi soldaţi in-

dieni au murit.

– Pentagonul a recomandat 

ştergerea aplicaţiei de pe dis-

pozitivele de serviciu ale an-

gajaţilor încă din decembrie 

2018. US Navy, US Air Force, 

US Marine Corps şi US Army 

au respectat recomandarea.

– United States Coast Gu-

ard a confirmat pentru The 

New York Times că aplica-

ţia nu este permisă pe dis-

pozitivele de serviciu ale 

membrilor săi.

– US Department of Home-

land Security a interzis, de a-

semenea, TikTok.

– În februarie, TSA, agen-

ţia însărcinată cu securita-

tea pe aeroporturile ameri-

cane, a dat un ordin similar.

– Wells Fargo, o bancă 

cu venituri anuale de 85 de 

miliarde de dolari, le-a ce-

rut angajaţilor să şteargă 

aplicaţia de pe telefoanele 

de serviciu.

– Comitetele naţionale ale 

partidelor Democrat şi Repu-

blican le-au recomandat an-

gajaţilor să nu folosească plat-

forma de socializare chineză.

– Amazon le-a cerut, de 

asemenea, angajaţilor să 

şteargă aplicaţia chineză de 

pe telefoanele pe care îşi fo-

losesc e-mailul de serviciu. 

Ulterior, cel mai mare retai-

ler online din lume a reve-

nit asupra deciziei şi a trans-

mis că mesajul a fost trimis 

dintr-o eroare.

Lista țărilor care au interzis 
aplicația chineză TikTok
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La 26 iunie 1945, la sfârşi-

tul celui de-al doilea răz-

boi mondial, când ţările 

erau în ruină şi omenirea 

năzuia la pace, reprezen-

tanţi din 51 de state s-au 

reunit la San Francisco 

pentru a semna un docu-

ment, Carta Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, cuprin-

zând principiile funda-

mentale pe care urmau să 

se bazeze relaţiile interna-

ţionale din acel punct îna-

inte, de la egalitatea suve-

rană a statelor 

la interzicerea folosirii 

forţei în aceste relaţii.

Astăzi, după 75 de ani şi 

o lungă serie de alte con-

flicte – deşi de mai mică an-

vergură decât al doilea răz-

boi mondial – şi calamităţi 

de altă natură care au afec-

tat evoluţia umanităţii, Or-

ganizaţia Naţiunilor Unite 

(ONU) urmăreşte în conti-

nuare construirea „lumii mai 

bune” la care aspirau fon-

datorii săi, prin implicarea 

sa în operaţiuni de menţi-

nere a păcii şi securităţii pe 

plan internaţional, promo-

varea dezvoltării şi furniza-

rea de asistenţă umanitară, 

garantarea dreptului inter-

naţional, protejarea dreptu-

rilor omului şi promovarea 

democraţiei şi susţinerea 

eforturilor de combatere a 

schimbărilor climatice.

În acest demers, Organi-

zaţia şi-a propus un set de 

17 obiective, aşa-numitele 

Obiective de Dezvoltare Du-

rabilă (SDG), afl ate în cen-

trul Agendei 2030 pentru dez-

voltare durabilă, o agendă de 

acţiune ambiţioasă în vede-

rea eradicării sărăciei extre-

me, combaterii inegalităţilor 

şi a injustiţiei şi protejării pla-

netei până în 2030.

Aceste obiective sunt pre-

zentate de ONU drept o che-

mare la acţiune a tuturor 

statelor – sărace, bogate şi 

cu venituri medii – pentru 

promovarea prosperităţii în 

paralel cu protejarea plane-

tei şi cu recunoaşterea fap-

tului că strategiile de eradi-

care a sărăciei trebuie înso-

ţite de strategii de creştere 

economică şi de reglemen-

tarea unei vaste game de ne-

voi sociale ca educaţia, să-

nătatea, protecţia socială, 

oportunităţile de muncă, 

precum şi de măsuri de com-

batere a schimbărilor clima-

tice şi de protecţie a mediu-

lui. În paralel, sunt eviden-

ţiate şi unele din principa-

lele provocări care rămân în 

calea acestor obiective.

În acest sens ONU urmă-
reşte:

- consolidarea mobilizării 

resurselor interne, inclusiv prin 

suportul internaţional pentru 

ţările în curs de dezvoltare, 

pentru a îmbunătăţi capacita-

tea naţională de impozitare şi 

colectarea altor venituri;

- implementarea pe deplin 

de către ţările dezvoltate a 

angajamentelor de asistenţă 

pentru dezvoltare, inclusiv 

privind ţinta de 0,7% din 

AOD/VNB (ajutorul ofi cial 

pentru dezvoltare raportat la 

venitul naţional brut) pentru 

ţările în curs de dezvoltare şi 

între 0,15 şi 0,20% din AOD/

VNB pentru ţările cel mai pu-

ţin dezvoltate;

- mobilizarea de resurse fi -

nanciare suplimentare pentru 

ţările în curs de dezvoltare din 

surse multiple;

- politici coordonate vi-

zând stimularea fi nanţării, 

reducerea şi restructurarea 

datoriilor, pentru a reduce 

povara datoriei ţărilor săra-

ce puternic îndatorate;

- mecanisme de promova-

re a investiţiilor pentru ţările 

cel mai puţin dezvoltate;

- consolidarea cooperării re-

gionale şi internaţionale 

nord-sud, sud-sud şi triunghiu-

lare privind accesul la ştiinţă, 

tehnologie şi inovaţie şi îmbu-

nătăţirea schimbului de cunoş-

tinţe în condiţii agreate de co-

mun acord, inclusiv printr-o 

mai bună coordonare între me-

canismele existente, în speci-

al la nivelul ONU şi printr-un 

mecanism global de facilitare 

a tehnologiei;

- promovarea dezvoltă-

rii, transferului şi disemi-

nării de tehnologii priete-

noase cu mediul pentru ţă-

rile în curs de dezvoltare, 

în condiţii favorabile;

- încurajarea şi promovarea 

de parteneriate publice, publi-

ce-private şi cu societatea ci-

vilă efi ciente.

ONU 75 de ani: Obiective 
de Dezvoltare Durabilă
Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabila

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) urmăreşte în continuare construirea „lumii mai bune” la care aspirau fondatorii săi

Franţa a sărbătorit marţi 

Ziua Naţională 

într-un format redus 

din cauza epidemiei 

COVID-19, pentru prima 

dată după 1945 autorită-

ţile anulând tradiţionala 

defilare militară 

de pe Champs-Elysées 

pentru celebrarea 

Căderii Bastiliei, 

ce a marcat, la 14 iulie 

1789, declanşarea 

Revoluţiei franceze.

Tot marţi, preşedintele 

Emmanuel Macron îşi va ex-

pune, într-un interviu tele-

vizat, noile orientări desti-

nate să ajute Franţa să iasă 

din criza provocată de noul 

coronavirus.

Preşedintele Macron va 

sosi în jurul orei locale 

10.40 (08.40 GMT) în faţa 

tribunelor ridicate în Pia-

ţa Concordiei, unde vor de-

fila în cerc 2.000 de mili-

tari, cu jumătate mai pu-

ţini decât în mod obişnuit 

la astfel de festivităţi.

În tribune se vor afla 

2.500 de invitaţi, dintre ca-

re 1.400 îi vor reprezenta 

pe francezii aflaţi în prima 

linie a luptei cu epidemia: 

personal medical, cadre di-

dactice, casieri, poliţişti, 

jandarmi, pompieri, lucră-

tori în fabrici care produc 

măşti sau teste.

Au fost invitaţi, de ase-

menea, reprezentanţi ai Ger-

maniei, Elveţiei, Austriei şi 

Luxemburgului, în semn de 

mulţumire pentru faptul că 

aceste ţări au primit 161 de 

pacienţi francezi aflaţi în si-

tuaţie critică.

Potrivit anturajului său, 

Macron îi va aduce un oma-

giu generalului Charles de 

Gaulle (preşedintele al Fran-

ţei între 1958-1969), cu o 

triplă ocazie: 130 de ani de 

la naştere, 50 de ani de la 

deces (1970) şi 80 de ani de 

la apelul din 18 iunie 1940 

la rezistenţă în faţa ocupa-

ţiei naziste.

Puţin mai târziu, în for-

matul tradiţional al unui 

interviu în direct de la Pa-

latul Elysée, şeful statului 

francez îşi va prezenta timp 

de 45 de minute, începând 

de la 13.10 (11.10 GMT) 

programul pentru viitor, la 

câteva zile după ce a 

schimbat premierul şi o 

parte a guvernului.

Acest discurs va da star-

tul, aşa cum explică antu-

rajul său, ultimelor 600 de 

zile ale mandatului de 5 ani 

al preşedintelui, în perspec-

tiva scrutinului din 2022.

Macron şi noul său 

prim-ministru Jean Castex 

vor trebui să gestioneze o 

criză sanitară, economică şi 

socială care, potrivit insti-

tutului de statistică INSEE, 

va arunca Franţa într-o re-

cesiune de 9% în 2020, fă-

ră precedent din 1948.

Pe lângă planul de apă-

rare în cazul unei reluări a 

epidemiei, Macron ar urma 

să detalieze măsurile de re-

lansare economică şi de sus-

ţinere a locurilor de mun-

că începând din toamnă, 

inclusiv anunţuri sectoria-

le, mergând de la ajutoare 

pentru angajarea tinerilor 

până la măsuri anunţate în 

faţa Convenţiei cetăţeneşti 

pentru climă.

Nu vor fi uitate nici mă-

suri „împotriva discrimină-

rilor”, în siajul mişcării 

„Black Lives Matter”, năs-

cută în Statele Unite.

În cursul serii, un foc de 

artificii va fi lansat la ora 

locală 23.00 (21.00 GMT) de 

la Turnul Eiffel, înconjurat 

de măsuri de securitate pen-

tru evitarea adunărilor.

În întreaga ţară au fost 

anulate numeroase focuri 

de artificii şi spectacole pi-

rotehnice pentru a se limi-

ta aglomerările.

Balurile populare şi con-

certele de cartier prilejuite 

de Ziua Naţională au fost şi 

ele anulate în cea mai ma-

re parte, în vreme ce exper-

ţii trag un semnal de alar-

mă în legătură cu un al doi-

lea val al epidemiei care a 

costat deja în Franţa peste 

30.000 de vieţi.

Paisprezece medici de re-

nume au cerut sâmbătă ca 

măştile să devină obligato-

rii în toate spaţiile publice 

închise pentru a se evita o 

repornire a epidemiei.

Ziua Națională a Franței 
sărbătorită sobru

O agendă de dezvoltare durabilă de succes impune par-
teneriate între guverne, sectorul privat și societatea ci-
vilă, la nivel global, regional, naţional și local și con-
struite pe principii și valori comune, având în centru oa-
menii și planeta. Puterea transformatoare a fluxurilor 
de bani din resurse private poate și trebuie mobilizată 
și redirecţionată pentru realizarea obiectivelor de dez-
voltare durabilă, în condiţiile în care sunt necesare in-
vestiţii pe termen lung, mai ales în ţările în curs de dez-
voltare, în sectoare critice ca energiile sustenabile, in-
frastructură, transport, tehnologiile informaţiei și de co-
municaţii. Un exemplu de parteneriat de succes în mă-
sură să dea speranţe omenirii, chiar dacă nu se referă 
la o ţară în curs de dezvoltare, poate fi considerat chiar 
recenta lansare a capsulei Crew Dragon, printr-o cola-
borare între agenţia spaţială americană NASA și compa-
nia privată SpaceX a lui Elon Musk.

Obiectivul nr. 17: Revitalizarea parteneriatului 
global pentru dezvoltare durabilă
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.5)

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

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

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

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

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 

utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. In-
formaţii suplimentare la telefon 
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0747-417912. (1.7)

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (1.7)

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Muncitor, singur, caut de închiri-
at 1 cameră sau o garsonieră, con-
fort 3, indiferent de zonă. Aștept 
telefoane la 0749-974302. (5.14)

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (1.5)

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-

ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

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

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

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

SERVICII

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

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, curte, 
gătesc dacă este cazul, zugră-
vesc în lavabil. Ofer seriozitate. 
Relaţii la telefon 0749-974302 
sau 0786-093571. (1.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (1.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profesi-
onale de calitate. Tel. 
0748-898271. (2.20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 120 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de telefon 0744-653097. (2.5)

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

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (1.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (9.14)

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

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (9.14)

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

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (1.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut 
în stare foarte bună, pentru de-

cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 0740-206335.

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

PIERDERI

¤ Societatea comercială WERT 
MOND S.R.L., cu sediul în sat Flo-
rești, Com Florești, Jud Cluj, Str 
Tăuţiului, Nr. 92, Ap. 8, identifi ca-
tă cu cod fi scal 27970263, decla-
răm pierdute următoarele acte: 
certifi catul de înregistrare – seria 
B, nr 2461353, certifi cat consta-
tator nr 4304 din 26.01.2011 și 
certifi cat de înregistrare în scopuri 
de TVA, seria B, nr 0863462. Le 
declarăm nule.

¤ S.C. INTERINVEST BUSINESS 
S.R.L., înregistrată la Registrul 
Ofi ciului Comerţului Cluj sub nr. 
de înregistrare J12/3438/2012, 
având C.U..I 31046857 din data 
de 28.12.2012, pierdut Certifi cat 
Constatator al societăţii emis 
pentru activităţile prevăzute în Ac-
tul constitutiv al S.C. INTERINVEST 
BUSINESS S.R.L. Se declară nul.

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

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

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

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, tel. 0264-255010, fax. 
0264-255099, email: primarpoieni@gmail.com, cod poștal 
407470, CUI 5979229, organizează licitaţie publică cu 
strigare, în vederea atriburii contractelor de închiriere pentru 
urmatoarele spaţii localizate în:

1. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 57,25 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercializare”

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 
localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, luni 
– 3 august 2020, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al 
licitaţiei pentru aceste spaţii, la conţinutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Poieni.

Data limită de depunere a documentelor este 3 august 
2020, ora 10.00

Persoană de contact: Ţîrle Natalia: 0744633888.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

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

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

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

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

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

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

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 01.08.2020, la A.P.M. Cluj, 
strada Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264–410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 09:00- 14:00.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007, S.C. TREETEN 
SERVICE STATION S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Staţie alimentare carburanţi“, Jud. Cluj, Comuna Tritenii 
de Jos, Sat Treitenii de Jos, nr. 458B.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de luni: 9:00 
– 16:00, marţi, miercuri, joi, vineri: 9:00 – 14:00.

ANUNȚ DE MEDIU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ anunţă publicul 
interesat că, „ELABORARE PUZ DE URBANIZARE PENTRU 
LOCUINŢE FAMILIALE, BRANŞAMENTE ŞI CĂI DE COMUNICAŢII’ 
’conf. Legii 350/2001 cu modifi cările şi completările ulterioare, 
în Cluj-Napoca Jud. Cluj, str. Nordului f.n., titular: TURDEAN 
MIHAELA, GOMBOŞ I. ŞI IGNAT I. nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, 
între orele 11-14, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.99, 
e-mail offi ce@arpmcj.anpm.ro fax 0264-412914, judeţul 
Cluj, în zilele de luni - joi, între orele 9.00–14.00 și vineri 
orele 9-12, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.
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Alex Maxim continuă 
forma bună în Turcia
Fotbalistul român Alexandru 
Maxim a marcat golul formaţiei 
Gazișehir Gaziantep, antrenată de 
Marius Șumudică, luni, în meciul 
terminat la egalitate în deplasare, 
cu Kayserispor, 1-1, în etapa a 
32-a a campionatului Turciei.
Maxim a deschis scorul pentru 
oaspeţi (62), dar Kayserispor a 
egalat in extremis, prin ucrainea-
nul Artem Kraveţ (90+1).
Kayserispor a avut doi jucători 
eliminaţi, Bernard Mensah (73) 
și Diego Angelo (87).
Mijlocașul român, integralist în 
acest meci, a ajuns la 6 goluri 
marcate în 13 partide. Și funda-
șul român Alin Toșca a jucat tot 
meciul la oaspeţi.
Portarul Silviu Lung jr. și Cristian 
Săpunaru au jucat tot meciul la 
Kayserispor, care are șanse redu-
se de a evita retrogradarea, a-
vând în vedere că în ultimele do-
uă runde le va înfrunta pe prime-
le două clasate, Istanbul 
Bașakșehir FK și Trabzonspor.

Dimitrov a scăpat 
de coronavirus

Tenismanul bulgar Grigor 
Dimitrov, unul dintre jucătorii 
infectaţi cu COVID-19 cu ocazia 
turneului Adria Tour organizat 
de sârbul Novak Djokovic, a 
anunţat că ultimul test pe care 
l-a efectuat, la Monte Carlo, a 
avut rezultat negativ.
„Tocmai am primit o veste ex-
celentă din partea medicilor din 
Monaco, aceea că sunt negativ 
la COVID-19”, a scris Dimitrov, 
numărul 19 mondial, pe contul 
său de Instagram.
În urmă cu trei săptămâni, Grigor 
Dimitrov a fost primul participant 
la Adria Tour care a anunţat că a 
contractat noul coronavirus.
După el, croatul Borna Coric 
(locul 33 ATP), sârbul Viktor 
Troicki (184 ATP) și ulterior 
chiar Novak Djokovic, numărul 
unu mondial, au anunţat că au 
fost testaţi pozitiv.

FC Argeş – FC Mioveni, 
amânat din cauza 
unui caz de COVID-19
Un angajat al clubului FC Argeș a 
fost depistat pozitiv la COVID-19, 
Federaţia Română de Fotbal lu-
ând decizia să amâne partida pe 
care gruparea piteșteană trebuia 
să o dispute în această seară în 
etapa a 2-a a play-off-ului de pro-
movare al Ligii a II-a, informează 
site-ul ofi cial al FRF.
Meciul FC Argeș – CS Mioveni va 
fi  reprogramat în prima dată dis-
ponibilă. Federaţia Română de 
Fotbal precizează că partidele 
amânate vor fi  reprogramate în 
ordinea amânării acestora și utili-
zând toate datele disponibile din 
calendarul competiţional. Decizia 
a fost luată având în vedere dis-
cuţiile avute cu reprezentanţii ce-
lor 6 formaţii implicate în 
play-off-ul Ligii a II-a, în cadrul u-
nei videoconferinţe ce a avut loc 
înainte de startul play-off-ului, 
pentru a stabili modul de acţiune 
pe mai multe scenarii posibile.

Pe scurt

FC Dinamo a anunţat 

oficial, marţi, instalarea 

în funcţia de antrenor 

principal a lui Gheorghe 

Mulţescu în locul lui 

Adrian Mihalcea, postul 

de director tehnic fiind 

preluat de Cornel Ţălnar.

Pentru Gheorghe Mulţes-

cu acesta este cel de-al pa-

trulea mandat la conduce-

rea tehnică a formaţiei 

alb-roşii. Ca jucător, el evo-

luat timp de şase ani pen-

tru echipa din Şoseaua Şte-

fan cel Mare, între 1979 şi 

1985, cu care a câştigat trei 

titluri de campion (1982, 

1983, 1984) şi de două ori 

Cupa României (1982, 1984), 

participând decisiv la cea 

mai mare performanţă pe 

plan european, semifinale-

le Cupei Campionilor Euro-

peni (1984). Ca antrenor, 

Mulţescu şi-a început cari-

era tot pe banca FC Dina-

mo, în sezonul 1990-1991, 

a revenit în 2008 pentru ju-

mătate de an şi a mai pre-

gătit echipa în sezonul com-

petiţional 2013-2014.

În cariera de tehnician, 

Gheorghe Mulţescu a con-

dus 20 echipe până acum: 

Jiul Petroşani, Rapid Bucu-

reşti, Dinamo Bucureşti, Da-

cia Unirea Brăila, Astra Giur-

giu, Poli AEK Timişoara, Pe-

trolul Ploieşti, Sportul Stu-

denţesc, FC Vaslui, „U" Cluj, 

Ceahlăul Piatra Neamţ, Gaz 

Metan Mediaş, FC Voluntari, 

Universitatea Craiova şi în 

străinătate Samsunspor, 

Kayserispor, Adanaspor, An-

karagucu, Gaziantepspor şi 

Al-Tawoon.

„SMURD-ul” vine să resusciteze Dinamo, 
în cel mai delicat moment

Sergiu Buş, fotbalist 

aflat pe lista 

de transferuri a celor 

de la CFR Cluj, a ajuns 

la o înţelegere cu FCSB, 

fiind prezentat oficial.

Atacantul care a evoluat 

la Gaz Metan Mediaş şi-a 

încheiat acordul cu trupa si-

biană şi va îmbrăca tricoul 

celor de la FCSB.

Fotbalistul trecut pe la 

CFR Cluj a fost convins 

rapid de oferta celor de la 

FCSB şi a fost prezentat 

oficial de patronul echi-

pei bucureştene.

„De ce să nu aleg FCSB? 

A fost foarte scurtă nego-

cierea. Domnul Becali l-a 

sunat pe Bogdan Apostu, 

agentul meu. Aflasem tot 

ce vorbea domnul Becali 

cu Bogdan. Am decis cu 

soţia, în zece minute. A 

fost un an greu la Gaz Me-

tan, iar acum urmează în-

că o mare provocare pen-

tru mine, câştigarea cam-

pionatului. După atât timp, 

e momentul FCSB-ului. 

Vreau să jucăm în Europa. 

Am simţit că domnul Be-

cali şi cei din staff mă do-

resc. E important că sunt 

dorit. Nu îmi e frică de cri-

tici. O critică bună poate 

face cât două facultăţi. 

Simt că mi se dă impor-

tanţă”, a spus Buş la pre-

zentarea oficială.

Buş a fost unul dintre 

cei mai în formă atacanţi 

români din ultimii ani, fi-

ind remarcat la Levski şi 

CSKA Sofia. Fotbalistul a 

mai avut aventuri în liga 

a 2-a din Anglia şi Italia, 

însă nu s-a adaptat şi s-a 

întors în cele din urmă în 

Liga 1.

Jucătorul de 27 de ani 

a evoluat în 30 de parti-

de în Liga 1 şi a marcat 

10 goluri pentru Gaz Me-

tan Mediaş.

CFR a ratat prima țintă! 
Buș, transferat la FCSB.

CFR Cluj a trecut cu 2-0 

de Gaz Metan Mediaş în 

etapa a 7-a din play-off-ul, 

dar cu toate astea 

Dan Petrescu a avut moti-

ve de supărare. 

Campionii României s-au 

impus datorită golurilor 

marcate de Ciprian Deac 

şi Damjan Djokovici reu-

şind astfel să 

se apropie la un punct 

de Universitatea Craiova.

Formaţia din Bănie a câş-

tigat cu 2-1 derby-ul contra 

lui FCSB într-un meci în ca-

re Marcel Bîrsan a acordat 

două lovituri de la 11 metri 

pentru echipa antrenată de 

Cristiano Bergodi.

„Doamne fereşte... Ce se 

întâmplă în România e in-

credibil, sincer. Nu doar că 

nu am vrut să aducem 

VAR-ul, dar acum se vede 

interesul, unde e interesul 

şi cine trebuie să câştige 

campionatul. Cum e posi-

bil să arbitreze Haţegan 

CFR cu Mediaş şi Bîrsan 

cel mai important meci al 

etapei... Eu nu înţeleg”, a 

spus Petrescu după meci.

Tehnicianul celor de la 

CFR Cluj şi-a reamintit de 

meciurile în care trupa din 

Gruia a fost dezavantajată 

şi a pierdut puncte pe mâ-

na arbitrilor.

„Pe noi ne-a arbitrat Chi-

vulete de două ori în play-off 

şi ne-a făcut praf. Gol anu-

lat, penalty, nimic, La Astra 

ne-a arbitrat iar. Penalty? Ni-

mic. Să ni-l mai dea pe Chi-

vulete! Ni l-au mai dat pe 

Popa de două ori pe Popa şi 

pe Haţegan. Nu mai sunt alţi 

arbitri? Şi acum trebuia să 

avem două penalty-uri. La 

Chipciu a fost clar penalty, 

dar au fost şi alte faze dubi-

oase. Moura face 100 de fa-

ulturi şi nu ia roşu. Noi am 

primit doar un penalty clar”, 

a tunat „Bursucul”.

Antrenorul a adus din nou 

în discuţie introducerea siste-

mului de arbitraj video la par-

tidele care se dispută în Liga 1.

„Noi am fost cei mai deza-

vantajaţi din play-off şi mă aş-

tept la următorul meci un arbi-

traj care să fi e contra noastră. Ar 

trebui să avem VAR, dar dacă 

nu se poate, măcar să ne lase ar-

bitri în place. Am zis că tac, dar 

nu pot. Au fost şapte meciuri de 

play-off... Vă aduc fazele să ve-

deţi de câte ori am fost dezavan-

tajaţi”, a spus Petrescu.

Antrenorul CFR-ului a avut 

un răspuns cu ţintă şi în mo-

mentul în care a fost întrebat 

cine crede că va arbitra me-

ciul dintre FCSB şi CFR.

„Cred ca vor decide ce e 

mai bine pentru Craiova cei 

de la Comisie (n.r CCA). 

Dacă vor fi arbitraje aşa, 

nu avem nicio şansă. FCSB 

a avut două penalty-uri cla-

re. Lui Man i-a rupt Acka 

pantalonii şi nu a văzut ni-

meni? E posibil aşa ceva? E 

meci greu cu FCSB. Indife-

rent de ce zice patronul lor. 

Vor intra cu cea mai bună 

echipă”, şi-a continuat ofen-

siva Dan Petrescu.

Dan Petrescu acuză jocurile de culise:
„Doamne, ce se întâmplă în România?”
Dan Petrescu a fost supărat foc pe Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), după ce Universitatea 
Craiova, rivala la titlu, a primit două lovituri de la 11 metri în duelul cu FCSB

Dan Petrescu, un car de nervi după arbitrajele din Liga 1

DAN PETRESCU | 
antrenor

 „Doamne fereşte... 
Ce se întâmplă în 
România e incredibil, 
sincer. Nu doar că nu 
am vrut să aducem 
VAR-ul, dar acum se 
vede interesul, unde 
e interesul şi cine 
trebuie să câştige 
campionatul. Cum e 
posibil să arbitreze 
Haţegan CFR cu Mediaş 
şi Bîrsan cel mai 
important meci al 
etapei... Eu nu înţeleg.“
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