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SOCIAL

Monica Bârlădeanu, 
pe posterul TIFF 2020
Anul acesta, Festivalul Internaţional de 
Film Transilvania transformă Clujul într-
un oraş fellinian!  Pagina 6

POLITICĂ

Legea coșului minim de 
consum, constituțională
Legea inițiată de deputatul clujean Adrian 
Dohotaru este „o victorie pentru angajații 
din România”.  Pagina 9
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0264/59.77.00
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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

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

ECONOMIE

Bonuri de masă pentru vârstnicii 
cu pensia minimă garantată

POLITICĂ

Prefectul și directorul Aeroportului, 
audiați privind plecările în Germania

Persoanele în vârstă de peste 75 
de ani care benefi ciază de pensia 
socială minimă garantată în va-
loare de 704 lei urmează să pri-
mească bonuri de masă, a anun-
ţat ministrul Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Violeta Alexandru.
Persoanele vizate de această 
măsură vor primi lunar tichete 
electronice în valoare de 180 
de lei, pe care le pot folosi pen-
tru a achiziţiona mese calde de 
la unităţile autorizate, a expli-
cat Violeta Alexandru, într-o 
postare pe Facebook.
„Un mic sprijin pentru pensio-
narii cu vârsta de peste 75 de 
ani şi cu 704 lei la care mă tot 
gândesc. Aproximativ 130 mili-
oane de euro pentru acest pro-
gram fi nanţat din fonduri euro-

pene, fi ecare persoană urmând 
să primească 180 lei/lună sub 
forma tichetelor electronice. Se 
vor folosi doar pentru achiziţi-
onarea mâncării calde de la u-
nităţile autorizate”, a scris Vio-
leta Alexandru.
Ministrul Muncii a explicat că 
bonurile valorice vor fi  trans-
mise benefi ciarilor de către Pri-
mării. „Primăriile vor transmi-
te atât tichetele către pensio-
nari cât şi informaţii cu privire 
la unităţile autorizate, acolo 
unde acestea se pot utiliza”, a 
notat Violeta Alexandru.
La începutul anului, aproxi-
mativ 900.000 de persoane 
erau benefi ciari ai pensiei so-
ciale minime garantate în va-
loare de 704 lei.

Întrunită în prima sa şedinţă pe 6 
iulie, Comisia parlamentară de 
anchetă privind românii care au 
plecat la cules de sparanghel în 
străinătate a stabilit regulamentul 
şi tot atunci s-a decis şi trimiterea 
de scrisori către toate instituţiile 
implicate în situaţia care a dus la 
prezenţa a 2.000 de români, în 
perioada stării de urgenţă institu-
ite ca urmare a epidemiei de CO-
VID-19, pe Aeroportul Internaţio-
nal „Avram Iancu” din Cluj Na-
poca, pentru a pleca din ţară.
Potrivit senatorului Radu Oprea, 
până în prezent au răspuns Insti-
tuţia Prefectului judeţului Cluj şi 
Consiliul Judeţean Suceava, însă 
din punctul de vedere al Comisi-
ei nu conţin informaţiile de care 

este nevoie. „Drept urmare am 
decis ca săptămâna viitoare, 
când vom avea următoarea Co-
misie, să invităm prefectul jude-
ţului Suceava, prefectul judeţu-
lui Cluj, dacă se va însănătoşi, şi 
îi urez acest lucru, prefecţii jude-
ţelor din zonele de tranzit şi, de 
asemenea, comandanţii dispozi-
tivelor, cum sunt inspectorii-şefi  
de poliţie din aceste judeţe”, a 
informat social-democratul.
De asemenea, vor fi  invitaţi la 
Comisia de anchetă directorul 
general al Aeroportului din 
Cluj, David Ciceo şi şeful Auto-
rităţii Aeronautice, pentru ca 
„parlamentarii să afl e de unde 
au primit comenzile pentru ace-
le zboruri charter”.

100 de hectare de parc în Cluj-Napoca până în 2030
Primăria pregătește investiții de peste 100 mil. € în dimensiunea „verde” a municipiului. Pagina 3

Clujul o ia la vale!
Cartierele Bună Ziua şi Zorilor se „scufundă” an de an
Datele obţinute cu ajutorul satelitului dovedesc deplasarea terenului 
în mai multe zone critice din Cluj-Napoca. Pagina 5

Monumentul Răscoalei de la Bobâlna, vandalizat

Unul dintre monumentele importante din judeţul Cluj a fost lăsat în paragină de autorităţile locale, se plâng 
localnicii din Bobâlna. Pagina 6

Situația epidemiei 
de coronavirus

34.226  de persoane infectate 
la nivel național

886.918  de teste prelucrate

248 pacienți la Terapie Intensivă

803 cazuri confi rmate la Cluj

22.049 vindecați

1.952 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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Ştiinţele economice, psi-

hologia, ştiinţele politice, 

administrative şi ale 

comunicării – în topul 

preferinţelor candidaţilor 

la master la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

Cluj-Napoca.

Peste 19.300 de candidaţi 

au încheiat etapa obligato-

rie de preînscriere la Admi-

terea UBB, iar aproape 

15.000 dintre ei au finalizat 

deja şi depunerea online a 

dosarului de admitere pen-

tru programele de licenţă şi 

master oferite de Universi-

tatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca (UBB).

Cele mai căutate speciali-

zări la nivelul programelor de 

master oferite de UBB sunt ce-

le ale Facultăţii de Ştiinţe Eco-

nomice şi Gestiunea Afaceri-

lor (FSEGA), unde au fost de-

puse peste 1.200 de dosare.

Absolvenţii de facultate s-au 

înscris în număr mare şi la pro-

gramele de master ale Facul-

tăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, unde au fost depu-

se 962 de dosare, precum şi 

pentru cele existente la Facul-

tatea de Ştiinţe Politice, Admi-

nistrative şi ale Comunicării 

(FSPAC), unde au fost încăr-

cate în platforma de admitere 

551 de dosare de înscriere.

În ceea ce priveşte înscri-

erile pentru învăţământul 

cu frecvenţă redusă, prima 

poziţie este ocupată de Fa-

cultatea de Psihologie şi Şti-

inţe ale Educaţiei – cu pes-

te 100 de dosare depuse pen-

tru programele de master.

Înscrierile pentru progra-

mele de master ale Facul-

tăţii de Matematică şi In-

formatică se desfăşoară în 

perioada 15-22 iulie 2020, 

iar Facultatea de Drept va 

organiza admiterea la nivel 

master doar în sesiunea din 

luna sepembrie.

Aproape 20.000 de candidați la master la UBB. 
Care sunt cele mai căutate specializări?

Ministrul Educaţiei şi 

Cercetării (MEC), Monica 

Anisie, a declarat, mier-

curi, că termenul în care 

cele 250.000 de tablete şi 

laptopuri vor ajunge la 

elevii care nu au acces la 

tehnologia necesară des-

făşurării orelor online 

este 10 septembrie.

„Ministerul Educaţiei a ela-

borat caietul de sarcini şi aco-

lo avem ca termen pentru a 

ajunge în unităţile de învăţă-

mânt 10 septembrie. Dar, du-

pă cum bine se ştie, nu Mi-

nisterul Educaţiei realizează 

această achiziţie. Noi, ca Mi-

nister al Educaţiei, am pus 

termenul limită 10 septem-

brie”, a spus Anisie, într-o 

dezbatere online organizată 

de Fundaţia World Vision.

Ea a afirmat că sistemul 

de învăţământ din România 

nu a fost pregătit pentru 

educaţia online. Întrebată 

dacă ia în calcul în acest 

moment descentralizarea 

formulei în care vor învăţa 

copiii, în funcţie de specifi-

cul epidemiologic al judeţu-

lui, oraşului, comunităţii lo-

cale, ministrul Educaţiei a 

răspuns: „Se ia în calcul şi 

astfel de variantă, să des-

centralizăm decizia, chiar 

mergând până la nivelul u-

nităţilor de învăţământ”.

MEC aşteaptă 
recomandările MS

Monica Anisie a afirmat 

că toate deciziile pe care le 

va lua MEC în ceea ce pri-

veşte desfăşurarea noului 

an şcolar vor ţine cont de 

recomandările Ministerului 

Sănătăţii (MS).

„Vreau să punctez faptul 

că toate deciziile pe care le 

vom lua la nivelul Ministeru-

lui Educaţiei sau la nivelul 

Grupului interministerial vor 

ţine cont de recomandările 

Ministerului Sănătăţii şi de si-

tuaţia epidemiologică. De a-

ceea aşteptăm din partea Mi-

nisterului Sănătăţii normele 

sanitare pe care trebuie să le 

respecte colegii în cadrul u-

nităţilor de învăţământ pre-

universitar sau în instituţiile 

din învăţământul universitar 

şi în momentul în care aces-

tea vor fi  transmise către Gru-

pul de lucru de către repre-

zentanţii Ministerului Sănătă-

ţii putem să luăm şi anumite 

decizii, dar până la momen-

tul acela nu putem să spunem 

că avem o decizie luată. Avem 

conturate trei scenarii”, a spus 

Monica Anisie.

Program normal 
la învăţământul primar?

Ministrul a menţionat că 

în cadrul grupurilor de lucru 

au fost şi propuneri în sen-

sul în care învăţământul pre-

şcolar şi învăţământul pri-

mar să se desfăşoare normal 

în sala de clasă.

„Inclusiv partenerii noştri 

de dialog social sau reprezen-

tanţii organizaţiilor nongu-

vernamentale care au parti-

cipat în grupurile de lucru cu 

toţii am ajuns la concluzia că 

putem începe în mod normal, 

aşa cum este structura anu-

lui şcolar pe 14 septembrie, 

dacă situaţia epidemiologică 

nu o să fi e atât de gravă. În 

acelaşi timp, un alt scenariu 

care s-a conturat în cadrul 

grupurilor de lucru a fost 

acela hibrid, în care unii vor 

fi  fi zic în clasă, iar alţi elevi 

vor urmări în acelaşi timp 

cursurile de acasă în sistem 

online, urmând ca după a-

ceea să alterneze grupurile 

de elevi. (...) Şi un alt trei-

lea scenariu este acela în ca-

re vom învăţa numai online, 

dacă situaţia epidemiologică 

va fi  una foarte gravă (...)”, 

a mai arătat Anisie.

În cât timp vor ajunge 
tabletele la elevi?
Ministrul Educației: „Am pus termenul-limită 10 septembrie”. Monica Anisie 
recunoaște că sistemul din România nu este pregătit pentru educația online.

Termenul în care 250.000 de tablete şi laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesară 
desfăşurării orelor online este 10 septembrie

LOCURI

3.500
de locuri la buget şi 

6.158 de locuri la taxă 

în cadrul celor 228 de 

programe de master 

a scos anul acesta 

UBB Cluj-Napoca

Patru din cinci (80%) tineri cu vârsta între 16 
și 24 de ani din Uniunea Europeană (UE) 
aveau în 2019 competenţe digitale de bază 
sau peste nivelul de bază, însă tinerii din 
România sunt pe ultimul loc în UE la acest 
capitol, doar 56% dintre ei având competen-
ţe digitale de bază sau peste nivelul de bază, 
arată datele publicate, miercuri, de Eurostat.

În contrast, în Croaţia ponderea tinerilor care 
au competenţe digitale de bază sau peste ni-
velul de bază este de 97%, în Estonia, 
Lituania și Olanda este de 93% iar în Grecia 
de 92%. Competenţele digitale sunt necesare 

pentru a putea urma cursuri online, o situa-
ţie care a devenit evidentă în ultimele luni 
când mulţi tineri nu au putut merge la școli, 
universităţi sau alte instituţii de pregătire din 
cauza măsurilor de izolare asociate cu pande-
mia de COVID-19.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite (ONU) din noiembrie 2014 a decis ca 
la 15 iulie să fi e marcată Ziua mondiala a 
competenţelor tinerilor. În prezent, în lume 
sunt 1,2 miliarde de tineri cu vârste între 15 
și 24 de ani, însemnând 16 procente din po-
pulaţia globală.

Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la competențele digitale

BĂIŞOARAorat 14°/21° Înnorat14
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Clujul „înverzeşte”! 

Primăria va investi peste 

100 de milioane de euro 

în parcuri şi spaţii verzi 

din oraş, până în 2030.

Administraţia locală a 

prezentat, în cadrul dezba-

terii pentru stabilirea Stra-

tegiei Integrate de Dezvol-

tare Urbană (SIDU) Cluj-Na-

poca 2021-2030, planurile 

pentru dezvoltarea laturii 

„green” a oraşului. În to-

tal, investiţiile ajung la 100 

de milioane de euro, pen-

tru realizarea a nu mai pu-

ţin de 100 de hectare de par-

curi şi zone verzi.

Green, digital, 
resilience –trei direcţii 
de urmat

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat că există trei princi-

pii pe care Uniunea Euro-

peană se axează ca priori-

tate, principii care trebuie 

urmate şi la Cluj-Napoca, 

pentru creşterea calităţii vie-

ţii şi pentru o dezvoltare 

sustenabilă a oraşului.

„Reţineţi trei cuvinte spuse 

peste tot de Uniunea Europea-

nă: green, digital, resilience. 

Dacă vrem bani europeni şi 

calitatea vieţii ca afară, ţineţi 

minte aceste trei cuvinte. As-

tăzi (marţi – n.r.), discuţia es-

te despre green, o discuţie ca-

re este o prioritate top a Uni-

unii Europene. (...) Sper că 

oraşul nostru a înţeles defi ni-

tiv acest lucru, chiar dacă mă 

înjură toată lumea când se fac 

lucrări de modernizare, cum 

este acum în Centru, că se mai 

ia de la şoferi şi se dau la spa-

ţii pietonale, că plantăm ar-

bori unde nu au mai existat 

niciodată. Pe termen scurt, 

aşa este, am fost criticat şi 

când pe latura Diesel din Pia-

ţa Unirii am transformat-o în 

arie pietonală, dar acum toa-

tă lumea e mulţumită. Nu poţi 

să mulţumeşti pe toată lumea, 

decât să faci ceea ce trebuie 

pentru interesul general”, a de-

clarat primarul Emil Boc, în 

cadrul dezbaterii.

Edilul a enunţat şase direc-

ţii pe care municipalitatea le 

are în vedere pentru dezvol-

tarea laturii verzi a oraşului:

– 100 de hectare de noi 

parcuri în oraş, 100 de mi-

lioane de euro investiţie;

– 100.000 de noi arbori 

plantaţi până în 2030;

– coridoare verzi: o parte 

dintre proiecte sunt începu-

te (malurile Someşului Mic, 

Canalul Morii), fi ind propu-

se schimbări similare şi pe 

malurile râurilor Becaş şi 

Nadăş, dar şi în alte zone din 

aria metropolitană;

– transport verde, nepolu-

ant: troleibuze, tramvaie, au-

tobuze electrice, metrou, tren 

metropolitan. Municipalitatea 

îşi propune ca, până în 2026, 

transportul public în comun 

să devină 100% nepoluant;

– spaţii pietonale şi pis-

te de biciclete;

– staţii mobile de măsu-

rare a calităţii aerului.

100 de ha de parcuri, 
100 de mil. €, 100.000 
de arbori, 
până în 2030

La rândul său, Ovidiu 

Cîmpean, coordonatorul 

Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC), 

a subliniat importanţa 

dezvoltării de noi spaţii 

verzi şi a enumerat pro-

iectele vizate de Primă-

rie în cadrul programului 

„Clujul Verde”, conturând 

totodată câteva direcţii 

pentru viitor.

„Clujul Verde este un 

program ambiţios pe care 

l-am demarat începând cu 

anul trecut şi ne propu-

nem ca până în 2030 să 

avem 100 de hectare de 

spaţii verzi, 100.000 de ar-

bori, să avem reţele de sen-

zori şi staţii pentru măsu-

rarea calităţii aerului, apei 

şi solului, dar şi realiza-

rea unor culoare verzi de 

mobilitate sustenabilă pe 

malurile cursurilor de apă 

din Zona Metropolitană, 

pe modelul pe care l-am 

consacrat deja pentru ame-

najarea malurilor Someşu-

lui Mic sau pentru proiec-

tele pe care deja le-am ini-

ţiat pentru Canalul Morii”, 

a declarat Ovidiu Cîmpean.

Dezbateri pentru 
viitorul Clujului, în 
fiecare marţi din iulie

„Clujul Verde” a fost te-

ma dezbaterii de marţi, 14 

iulie, realizată de Primă-

ria municipiului Cluj-Na-

poca, prin Centrul de Ino-

vare şi Imaginaţie Civică 

(CIIC), pentru stabilirea 

Strategiei Integrate de Dez-

voltare Urbană (SIDU) 

2021-2030.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, în colabora-

re cu Asociaţia de Dezvol-

tare Intercomunitară Zona 

M e t r o p o l i t a n ă  C l u j 

(ADI-ZMC) au început ac-

tivităţile pentru SIDU Cluj 

2030, proces care va fi re-

alizat cu expertiza Băncii 

Mondiale. În acest sens, 

în perioada următoare a 

fost iniţiată o serie de con-

sultări şi dezbateri publi-

ce pe teme sectoriale im-

portante în realizarea SI-

DU. Având în vedere reco-

mandările legale cauzate 

de criza produsă de CO-

VID-19, dezbaterile pro-

gramate pe durata lunii iu-

lie 2020 sunt organizate 

cu ajutorul instrumentelor 

digitale, unde clujenii sunt 

invitaţi să se alăture de-

mersului municipalităţii 

pentru a avea o serie de 

discuţii necesare setării 

unui cadru cât mai adap-

tat nevoilor noastre comu-

ne privind paşii de urmat.

Aceste dezbateri sunt 

parte a proiectului ,,Creş-

terea transparenţei decizi-

onale şi simplificarea pro-

cedurilor administrative 

pentru cetăţeni – ANTO – 

CIIC”, finanţat prin Progra-

mul Operaţional Capacita-

te Administrativă 2014 

-2020 (POCA).

100 ha de parcuri până în 2030!
Primăria Cluj-Napoca pregătește investiții de peste 100 mil. € în latura verde a municipiului

Investițiile ajung la peste 100 de milioane de euro, pentru realizarea a nu mai puțin de 100 de hectare de parcuri și zone verzi în Cluj-Napoca

Parcul Între Lacuri – pe o suprafaţă de 
un hectar, o valoare de 1,7 milioane de 
euro, 165 de arbori noi plantaţi, un pro-
iect fi nalizat anul acesta

Parcul Tineretului / Pădurea Clujenilor – 
un proiect pe o suprafaţă de peste 21 
de hectare, cu o valoare de aproximativ 
5 milioane de euro. Vor fi  plantaţi peste 
1.500 de arbori. Proiectul este deja în 
execuţie, cu un termen de fi nalizare de-
cembrie 2021

Proiectul de amenajare a malurilor 
Someşului Mic – pe o suprafaţă de 7 
hectare, o valoare a proiectului de 
peste 30 de milioane de euro. Se pro-
pune plantarea a 2.000 de arbori. 
Proiectul tehnic este în curs de finali-
zare, licitaţia pentru execuţie fiind 
lansată în această vară

Baza Sportivă şi amenajarea parcu-
lui în zona „La Terenuri“ – proiect 
demarat deja de Primăria 
Cluj-Napoca, termenul de finalizare 
fiind septembrie 2021. Suprafaţa es-
te de 4,3 hectare și vor fi plantaţi 
428 de arbori. Valoarea proiectului 
este de 33 milioane de lei

Parcul Est – se lucrează la defi nitivarea 
documentaţiei pentru lansarea unui 
concurs internaţional de soluţii pe o su-
prafaţă de 54 de hectare. Valoarea pro-
iectului este de 33 milioane de lei

Parcul Bună Ziua – este deja semnat un par-
teneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România 
pentru lansarea unui concurs internaţional 
de soluţii pentru amenajarea parcului. 
Suprafaţa parcului este de 9,5 hectare

Parcul Zorilor – va avea o suprafaţă 
de 1,2 hectare. A fost deja aprobat 
studiul de fezabilitate, au fost aproba-
te exproprierile, fiind în curs de elabo-
rare Planul Urbanistic Zonal (PUZ). 
Valoarea proiectului este de 18,8 mili-

oane de lei (TVA inclus). În parc vor fi 
plantaţi 188 de arbori noi

Coridorul Canalul Morii, tronsonul 
Parcul Rozelor – va fi  amenajat un tron-
son al Canalului Morii pe o suprafaţă de 
2,5 hectare. În prezent, se lucrează la 
elaborarea studiului de fezabilitate. 
Valoarea investiţiei este de 18,8 milioa-
ne delei (TVA inclus)

Parcul Feroviarilor – a benefi ciat de un 
concurs internaţional de soluţii, fi ind fi -
nalizat studiul de fezabilitate și în lucru 
proiectul tehnic. Parcul are o suprafaţă 
de 5,3 hectare, pe care vor fi  plantaţi 
peste 500 de arbori noi

Parcul Armătura – face parte din con-
cursul de soluţii pentru amenajarea 
malurilor Someșului. Are o suprafaţă 
de 3,2 hectare. Valoarea totală a pro-
iectului este de aproximativ 5 milioa-
ne de euro, urmând a fi plantaţi peste 
100 de arbori noi

Amenajarea Dealului Cetăţuia – o su-
prafaţă de 10 hectare în proprietate 
publică, 15 hectare suprafaţă studiată. 
Planul Urbanistic Zonal și studiul de 
fezabilitate sunt în curs de realizare

Parcul I.L. Caragiale – proiectul are deja 
studiul de fezabilitate fi nalizat. Este viza-
tă o suprafaţă de 0,5 hectare, fi ind plan-
taţi 44 de arbori noi. Valoare poriectului 
este de 25,5 milioane de lei

Pădure-parc Făget – pe o suprafaţă de 
40 de hectare. Studiul de fezabilitate es-
te în curs de realizare

Pădure-parc Hoia – pe o suprafaţă de 
74 de hectare. Studiul de fezabilitate 
este finalizat de Consiliul Judeţean 
Cluj și se lucrează la Planul Urbanistic 
Zonal, la documentaţia pentru autori-
zaţia de construire și proiect tehnic. 
Valoare investiţiei este de peste 10 
milioane de euro

Cum sunt distribuite cele 100 de hectare de spații verzi din Cluj-Napoca?

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99
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Vaccinul, dezvoltat de cer-

cetători americani, a dus 

la crearea de anticorpi 

şi nu a provocat reacţii 

adverse grave.

Vaccinul anticoronavirus 

creat de compania de bioteh-

nologie Moderna şi Institutul 

Naţional de Alergii şi Boli In-

fecţioase din Statele Unite ale 

Americii a dus la crearea an-

ticorpilor în cazul tuturor vo-

luntarilor, ba chiar, oamenii 

de ştiinţă au remarcat canti-

tăţi mai mari de anticorpi de-

cât cele observate în cazul 

pacienţilor care s-au vinde-

cat după infectarea cu coro-

navirus, scrie Washington 

Post, citat de Europa FM.

Anticorpii sunt proteinele 

pe care organismul uman le 

produce pentru a lupta cu in-

fecţia. Pentru început, vaccinul 

a fost administrat unui număr 

de 45 de persoane sănătoase, 

cu vârste între 18 şi 55 de ani, 

care au primit două doze ale 

vaccinului la distanţă de 28 de 

zile. Mai bine de jumătate din-

tre voluntari au prezentat reac-

ţii adverse de la uşoare la mo-

derate: oboseală, frisoane, du-

reri de cap, dureri musculare, 

dureri la locul injecţiei.

Specialiştii sunt optimişti, 
urmează a treia fază

Specialiştii nu sunt îngri-

joraţi şi spun că astfel de 

efecte şi reacţii adverse sunt 

destul de frecvente şi în ca-

zul altor vaccinuri.

Urmează faza a treia de 

testare a vaccinului care va 

începe pe 27 iulie, ultima 

etapă înainte ca autorităţile 

să decidă dacă vor aproba 

punerea pe piaţă. Potrivit 

CNN, vaccinul va fi  testat de 

data aceasta 30.000 de oa-

meni, inclusiv persoane din 

categoriile cu risc.

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii (OMS) a transmis că, 

în prezent, se afl ă în studii 

clinice din întreaga lume 23 

de vaccinuri anti-COVID.

Vaccin anti-COVID-19, 
testat cu rezultate bune

DR. DRAGOȘ DAMIAN | CEO Terapia Cluj

„În prezent, se afl ă în diverse etape de dezvoltare 
și studii clinice un număr de peste 20 
de tratamente medicamentoase și aproximativ 
70 de tipuri de vaccinuri, un efort de cercetare 
la care sunt angrenate peste 250 de centre 
universitare, 100 de companii famaceutice 
și mai mult de 100 de mii de voluntari sănătoși 
și pacienți, inclusiv din România.“

Epidemiologul clujean 

Molnár Géza explică de ce 

persoanele infectate cu noul 

coronavirus, dar asimpto-

matice, transmit boala 

diferit de la caz la caz.

Specialistul Molnár Géza spu-

ne că în primele patru zile de 

la infectare, o persoană bolna-

vă de COVID-19 care nu are 

simptomele specifi ce bolii, de 

regulă nu o transmite, cazurile 

în care un asimptomatic în pri-

mele 4 zile de infecţie poate 

transmite coronavirusul fi ind 

destul de rare. După primele pa-

tru zile, caracterul transmisibil 

al virusului se accentuează, ast-

fel încât între ziua 5 şi ziua 8 

de manifestare a bolii, un asimp-

tomatic poate transmite puter-

nic coronavirusul.

„Asimptomaticii joacă un rol 

destul de important în transmi-

tere. Lumea ştiinţifi că împarte 

perioada de asimptomatic în trei 

etape. După a patra, a cincea zi 

şi până în a opta a noua zi, trans-

miterea este accentuată, virusul 

a avut timp sufi cient să se mul-

tiplice în cavitatea oro-faringia-

nă şi, prin rezistenţa naturală a 

organismului – tânăr sau sănă-

tos – înmulţirea are loc, dar nu 

are loc debutul simptomatologic 

care să necesite prezentarea la 

spital. Asta este perioada cea mai 

periculoasă”, a declarat epide-

miologul clujean, la Digi24.

Când încep asimptomaticii 
să nu mai transmită 
coronavirusul?

„După cele 10 zile scade sem-

nifi cativ rata de transmisibilita-

te”, a spus Molnár Géza. Renu-

mitul specialist spune că după 

ce vom ajunge la vârful epide-

miei, vom avea de-a face cu o 

descreştere a morbidităţii.

„Începem să ajungem la 

vârf. După două, trei săptă-

mâni trebuie în mod biologic 

să urmeze începerea descreş-

terii morbidităţii care va avea 

o durată probabilă de 30, 35 

de zile, în descreştere, nu cu 

dispariţia virusului, ci cu dis-

pariţia stărilor epidemice din 

diferite judeţe. Atât la Braşov, 

cât şi la Prahova, Dâmboviţa 

situaţia a cam fost scăpată din 

mână. Pentru că nu se poate 

să avem o creştere atât de 

bruscă la nişte judeţe şi la niş-

te populaţii la care creşterea 

durează deja de 3 săptămâni”, 

a mai spus epidemiologul.

Când încep asimptomaticii 
să transmită coronavirusul?
Epidemiologul clujean Molnár Géza: 
„După 10 zile, scade semnificativ rata de transmisibilitate”

Asimptomaticii joacă un rol destul de important în transmitere, spune epidemiologul clujean Molnár Géza

Prefectul judeţului Cluj, 
Mircea Abrudean, a anun-
ţat că, până ieri, au fost ra-
portate 13 cazuri noi în în-
treg judeţul, toţi pacienţii fi -
ind internaţi pentru cel pu-
ţin 48 de ore.

Până ieri, în spitalele clujene 
se afl au 121 de persoane de-
pistate pozitiv, dintre care 89 
din judeţul Cluj. 11 pacienţi 
erau în stare gravă, fi ind in-
ternaţi la secţia ATI, 6 dintre 
ei din judeţul Cluj. Numărul 
persoanelor vindecate și ex-
ternate a ajuns la 616.

13 cazuri noi
în județul Cluj
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Deplasarea terenului 

din ultimii cinci ani 

în anumite zone din 

Cluj-Napoca a fost obser-

vată din satelit de o 

companie românească 

specializată în procesa-

rea datelor satelitare.

O hartă realizată pe baza 

datelor satelitare culese pe o 

perioadă de cinci ani dezvă-

luie o serie de zone din Ro-

mânia care se „scufundă” cu 

câţiva centimetri pe an. Har-

ta arată cu acurateţe milime-

trică, zonele stabile şi insta-

bile, fi ind rezultatul prelucră-

rii a peste 1.500 de imagini 

radar, culese de satelitul eu-

ropean Sentinel-1, în perioa-

da 2015–2019.

Pentru a facilita citirea şi 

interpretarea hărţilor, au fost 

folosite coduri de culoare gra-

duale, de la roşu – ce mar-

chează zone cu o scufunda-

re/tasare însemnată (între 10 

şi 25 mm/an), prin verde – 

ce marchează zonele cu o va-

riaţie de sub 2 mm/an, spre 

albastru – ce marchează zo-

ne cu o ridicare/umfl are în-

semnată, de peste 10 mm/an.

Zone problematice 
în Cluj-Napoca: 
Bună Ziua şi Zorilor!

Conform datelor satelita-

re, Clujul are câteva zone 

problematice. Cartierul Bu-

nă Ziua, în care s-au con-

struit rapid foarte multe clă-

diri rezidenţiale, se depla-

sează cu până la 12 mm/an. 

„De asemenea, zonele încli-

nate din apropierea străzii 

Republicii, în cartierul Zo-

rilor, alunecă cu 6-8 mm/

an, a precizat directorul Ter-

rasigna, dr. Florin Şerban.

„Sateliţii Copernicus Sen-

tinel-1 A/B trec o dată la şa-

se zile peste aceeaşi zonă 

de 150 km x 250 km şi rea-

lizează imagini satelitare ale 

zonei respective, acoperind 

astfel întreagă Europa”, a 

explicat Valentin Poncos, 

responsabil de prelucrarea 

datelor satelitare. Pentru a 

obţine deplasarea terenului 

se apelează la o tehnică 

avansată de procesare a ima-

ginilor radar, cunoscută sub 

numele de Persistent Scat-

terer Interferometry (PSI).

Senzorul montat la bor-

dul satelitului trimite mi-

crounde electromagnetice 

spre suprafaţa terestră şi, 

în funcţie de reflexia sa pe 

aşa-numitele ţinte radar (ca-

re pot fi clădiri, stănci, di-

verse infrastructuri) şi tim-

pul în care unda se întoar-

ce la senzor, se poate de-

termina, cu o precizie ex-

traordinară, distanţa lor fa-

ţă de senzor. Mai departe, 

prin procesarea datelor cu-

lese de satelit pentru ace-

eaşi porţiune de teren, pe 

o perioadă de cinci ani, s-a 

putut estima, în milimetri/

an, deplasarea medie anu-

ală, explică specialiştii.

Studiul mişcărilor 
de teren, necesar pentru 
proiectul metroului

Cauzele instabilităţii te-

renului pot fi diverse, în 

funcţie de aria geografică 

studiată, dar monitorizarea 

acestor deplasări, chiar şi 

de ordin milimetric, este 

esenţială în mai multe do-

menii. Lucrările de construc-

ţie de amploare au nevoie 

de studii ale mişcărilor de 

teren, pentru a evita greşeli 

majore de planificare, iar 

orice lucrări subterane – 

cum ar fi tuneluri sau linii 

de metrou – trebuie moni-

torizate constant, pentru a 

putea interveni rapid cu mă-

suri de remediere.

Pe lângă studiile mişcări-

lor de teren, agenţiile locale, 

regionale sau naţionale, pre-

cum şi operatorii privaţi, pot 

folosi informaţiile din satelit 

pentru o gamă foarte diversă 

de domenii: planifi care urba-

nă, monitorizarea suprafeţe-

lor împădurite şi detectarea 

tăierilor ilegale, avertizare tim-

purie în caz de dezastre, cum 

ar fi  inundaţii, incendii fores-

tiere, gestionarea cu precizie 

a terenurilor agricole şi mul-

te altele, arată specialiştii.

Rezultatele obţinute con-

stituie o primă evaluare pre-

cisă a stabilităţii infrastruc-

turilor din România obţinută 

pe baza datelor Copernicus. 

Aceste măsurători de preci-

zie ale stabilităţii terenului 

au fost înregistrate din spa-

ţiu, de la o înălţime de pes-

te 600 kilometri. Informaţii-

le brute au fost prelucrate de 

Terrasigna, o companie ro-

mânească specializata în pro-

cesarea datelor satelitare.

Bună Ziua şi Zorilor se „scufundă”!
Datele obţinute din satelit dovedesc deplasarea terenului în mai multe zone din Cluj-Napoca. 
Lucrările de construcţie majore, precum metroul, necesită studii ale mişcărilor de teren.

O hartă realizată de Terrasigna pe baza datelor satelitare dezvăluie câteva zone din Cluj-Napoca care se „scufundă” cu câţiva centimetri pe an

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca, 
în decembrie 2019

„Bătăile de cap 
pe care ni le-au dat 
alunecările 
de teren au fost 
de neconceput! 
Nu am crezut 
vreodată că poate 
să existe așa ceva 
în Cluj-Napoca, pur 
și simplu să înțepi 
într-un loc și să curgă 
un deal, să înțepi 
în celălalt loc, 
să curgă alt deal.“

Patru din cele cinci oraşe 

vizate de procedura de 

infringement pentru depăşi-

rile constante ale valorilor 

de dioxid de azot (NO2) au 

transmis Ministerului 

Mediului, Apelor şi 

Pădurilor (MMAP) măsuri-

le pe care le au în vedere 

pentru a se încadra în valo-

rile admise.

Apărarea României în aceas-

tă speţă se va face exclusiv pe 

baza soluţiilor fi ecărui oraş în 

parte, potrivit ministerului de 

resort. Ministrul Costel Alexe a 

convocat videoconferinţe cu toa-

te cele cinci oraşe ale Români-

ei afl ate în prezent sub proce-

dură de infringement pentru de-

păşirile constante la NO2 – Bu-

cureşti, Timişoara, Cluj-Napo-

ca, Braşov şi Iaşi, iar primele în-

tâlniri au avut loc, miercuri, cu 

Primăriile municipiilor Timişoa-

ra şi Cluj-Napoca.

„Aceste întâlniri au rolul de 

a formula răspunsul la scrisoa-

rea de punere în întârziere trans-

misă României de către Comi-

sia Europeană. Până la această 

oră, doar patru din cele cinci 

oraşe au transmis deja Ministe-

rului Mediului, Apelor şi Pădu-

rilor măsurile pe care le au în 

vedere pentru a se încadra în 

valorile admise ale NO2 şi care 

vor face parte din răspunsul in-

tegrat al ţării noastre. Este vor-

ba despre municipiile: Braşov, 

Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi”, 

notează ministerul.

„Administraţia clujeană 
are o ţintă extrem 
de ambiţioasă”

A doua rundă de discuţii a 

avut loc cu conducerea Primă-

riei municipiului Cluj-Napoca, 

fi ind stabilită o întâlnire la ni-

vel de experţi care să analizeze 

măsurile luate de autorităţi în 

funcţie de solicitările Comisiei 

Europene. Aceasta a decis, în 

data de 14 mai 2020, să trimită 

României o scrisoare de pune-

re în întârziere prin care-i acor-

dă patru luni pentru a lua mă-

surile necesare pentru rezolva-

rea defi cienţelor cu privire la ca-

litatea aerului constatate de Exe-

cutivul comunitar.

„În ceea ce priveşte Clujul, 

vestea bună este că PICA (Pla-

nul Integrat de Calitate a Ae-

rului – n.r.) e deja aprobat. A-

ceastă administraţie are o ţin-

tă extrem de ambiţioasă: pâ-

nă în 2026 transportul în co-

mun să fi e 100% electric. De 

asemenea, planul municipali-

tăţii este de a realiza coridoa-

re verzi pietonale pe malurile 

Şomeşului, Centura Metropo-

litană, inclusiv restricţia trafi -

cului în centrul oraşului. (…) 

Este important ca toate primă-

riile să înţeleagă rolul pe care 

îl au în lupta cu poluarea ae-

rului din oraşe şi să nu ducă 

România în faţa Curţii Euro-

pene de Justiţie”, a spus mi-

nistrul Mediului, la încheierea 

celor două runde de discuţii.

Cluj-Napoca poate scăpa de procedura de infringement
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Monumentul 
de la Bobâlna, 
lăsat de izbeliște!
Monumentul este vandalizat şi scrijelit,
însă autorităţile închid ochii, se plâng localnicii
Unul dintre monumentele 

importante din judeţul Cluj 

a fost lăsat în paragină 

de autorităţile locale.

Monumentul Răscoalei de 

la Bobâlna, afl at la aproxima-

tiv 10 kilometri de localitatea 

clujeană Bobâlna, a fost uitat 

de autorităţi şi vandalizat de 

vizitatori. Pe lângă faptul că 

este greu accesibil pentru tu-

rişti, monumentul a fost scri-

jelit cu mai multe nume şi lă-

sat să se degradeze.

„La fundaţia evoluţiei nea-

mului românesc stau numai câ-

teva evenimente istorice, de o 

importanţă majoră, iar Răscoa-

la de la Bobâlna este unul din-

tre ele. Prin abandonarea mo-

numentului, aruncăm de fapt 

în negura uitării întreaga jertfă 

a strămoşilor noştri, sacrifi ciul 

suprem ale cărui consecinţe au 

schimbat cursul istoriei naţio-

nale şi de ale cărui rod s-au bu-

curat toate generaţiile care i-au 

urmat. În ciuda faptului că fan-

tomaticul drum de acces către 

Monumentul Răscoalei este com-

plet impracticabil, din când în 

când îşi mai fac apariţia câţiva 

turişti sfi oşi, atraşi parcă de mag-

netismul ecoului subliminal al 

unei epoci de mult apuse. O 

epocă în care onoarea, curajul 

şi jertfa erau stâlpii comunită-

ţii. Deşi potenţialul turistic şi 

cultural al monumentului este 

imens, el este perceput de au-

torităţi ca o adevărată povară, 

dovadă fi ind starea jalnică în 

care se afl ă edifi ciul şi împreju-

rimile sale”, transmit cu îngri-

jorare locuitorii din Bobâlna.

„Ne încăpăţânăm să 
uităm că strămoşii noştri”

Clujenii din zonă arată că, 

în vremuri în care diferenţele 

dintre etnia română şi cea ma-

ghiară sunt promovate, sunt ui-

tate acele lucruri şi evenimen-

tele din istorie care le leagă.

„În aceste vremuri în care 

ne focusăm sistematic pe tot 

ceea ce separă etnia română de 

cea maghiară, uităm, parcă in-

tenţionat, tot ceea ce ne leagă 

şi ne-a legat. Inimi împietrite, 

ne încăpăţânăm să uităm că 

strămoşii noştri, uniţi în simţi-

re, au trecut peste toate piedi-

cile impuse de limbaj sau cul-

tură, spre a lupta umăr la umăr 

împotriva samavolniciei unor 

conducători mânaţi, ca şi cei 

de azi, numai de dispreţul fa-

ţă de ceea ce înseamnă cu ade-

vărat să fi i om. Cuvintele scri-

se pe monument relevă impor-

tanţa acestuia în stabilitatea u-

nităţii naţionale: «În acest loc, 

ţăranii români şi unguri din 

Transilvania, în primăvara anu-

lui 1437, au dat lupta cu nobi-

limea pentru a scăpa de pove-

rile de neîndurat şi a scutura 

jugul de nesuferit al şerbiei»”, 

mai arată localnicii.

În încheiere, comunitatea 

face apel la aleşii locali, de a 

acorda mai multă atenţie mo-

numentului, care ar putea de-

veni chiar atracţie turistică.

„Dorim să le reamintim con-

ducătorilor actuali că tot ceea 

ce fac în interes propriu o să 

moară odată cu ei, iar numai 

ceea ce fac pentru ceilalţi poa-

te trece proba vremurilor. Măr-

turie stă monumentul, prin ca-

re un neam întreg işi arată re-

cunoştinţa, după aproape 6 vea-

curi de la faptele eroice”, se mai 

arată în documentul transmis 

de comunitatea din Bobâlna.

Foto: Monumentul Răscoalei de la 
Bobâlna, afl at la aproximativ 10 
kilometri de localitatea clujeană 

Bobâlna, a fost uitat și vandalizat

Monumentul de la Bobâlna, ridicat în cinstea Ţăranilor 
Răsculaţi de la Bobâlna în anul 1437 marchează unul dintre 
cele mai semnifi cative acte de răscoală din Regatul 
Ungariei. Afl at la aproape 10 kilometri de localitate, singu-
rul drum de acces spre monument este din Igriţia, de pe DJ 
109B, un drum pietruit de ţară.

Răscoala de Bobâlna (1437-1438) este, din punct de vede-
re istoric, cea mai importantă răscoală din Regatul 
Ungariei, înainte de Războiul Ţărănesc condus de Gheorghe 
Doja. Momentul declanșator al răscoalei a fost cererea ve-
nită din partea episcopului catolic al Transilvaniei de atunci 
– Gheorghe Lepeș – să se plătească zeciuiala ce nu mai fu-
sese strânsă de câţiva ani, într-o singură tranșă.

Răscoala de la Bobâlna, cea mai 
importantă răscoală din Regatul Ungariei
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Anul acesta, Festivalul 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) 

transformă Clujul 

într-un oraş fellinian!

Clujul se transformă într-un 

fermecător platou de fi lmare 

old fashion, populat de per-

sonaje seducătoare şi apariţii 

neaşteptate în campania de 

imagine a celei de-a 19-a edi-

ţii a Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania (TIFF), 

care va avea loc între 31 iulie 

– 9 august 2020.

Scene antologice, inspira-

te din opera marelui cineast 

italian Federico Fellini, adap-

tate contextului actual şi con-

dimentate cu umor ardele-

nesc, recompun povestea re-

gizorului afl at în pană de in-

spiraţie din capodopera 8 

1/2, în spotul semnat de ar-

tiştii româno-britanici Anton 

şi Damian Groves.

Un omagiu adus unuia din-

tre cei mai infl uenţi regizori 

din istorie, căruia TIFF îi de-

dică anul acesta retrospectiva 

Close-up Federico Fellini, cam-

pania marchează într-o mani-

eră inedită cei 100 de ani de 

la naşterea cineastului. Acto-

rul Alec Secăreanu (God’s 

Own Country) este protago-

nistul spotului ofi cial, realizat 

în alb-negru, din care nu lip-

sesc paparazzi, preoţi cu mas-

că, maşini de epocă, persona-

je de carnaval şi cadre spec-

taculoase surprinse deasupra 

oraşului, într-o vertiginoasă 

mostră de distanţare socială.

Monica Bârlădeanu, 
strălucitoare în posterul 
TIFF 2020!

În posterul ofi cial al ediţi-

ei, lansat în două variante 

(una exuberantă, alta melan-

colică), publicul o va recu-

noaşte pe actriţa Monica Bâr-

lădeanu, într-o ipostază in-

confundabilă, inspirată de ce-

lebra scenă din La dolce vita.

„Dacă posterul reproduce 

probabil cea mai iconică ima-

gine din întreaga lui fi lmogra-

fi e, aceea a Anitei Ekberg în 

Fontana di Trevi din La dolce 

vita, reinterpretată în cheie 

locală de Monica Bârlădeanu 

în fântâna de la Casinoul clu-

jean, spotul festivalului este 

un remix de scene şi teme din 

întreaga operă a lui Fellini. Pe 

lângă rapelurile la religie sau 

lumea circului, cinefi lii vor re-

cunoaşte cu siguranţă moti-

vul principal – acela al regi-

zorului în pană de creaţie ca-

re evadează de pe platoul de 

fi lmare şi se refugiază în amin-

tiri. Locul lui Marcello Mas-

troianni din 8 1/2 este luat 

aici de actorul Alec Secărea-

nu, imaginile fi lmate pe stră-

zile Clujului păstrează acel 

parfum fellinian, twisturile – 

tradiţionale oricărui spot TI-

FF – fi ind vocea din off cu ac-

cent ardelenesc a lui Emilian 

Marnea şi motivaţia, lesne de 

înţeles în contextul actual, 

pentru criza de inspiraţie a 

protagonistului”, subliniază 

directorul artistic al festivalu-

lui, Mihai Chirilov.

O coproducţie Libra Film 

şi Studio Set, spotul ofi cial 

este scris şi regizat de fraţii 

Anton şi Damian Groves, im-

plicaţi pentru a şaptea oară 

în campania de imagine a 

festivalului. Filmările au avut 

loc pe străzile municipiului 

Cluj-Napoca, Tudor Pandu-

ru fi ind directorul de imagi-

ne al spotului. Producătorul 

spotului editat de Bogdan 

Orcula este Bogdan Crăciun, 

iar vocea îi aparţine actoru-

lui Emilian Marnea. Autorul 

fotografi ilor cu Monica Bâr-

lădeanu, inspirate de scena 

celebră din La dolce vita, es-

te Marius Mariş (care a sem-

nat şi posterul ediţiei de ma-

jorat a TIFF-ului), iar vesti-

mentaţia Monicăi a fost asi-

gurată de Lena Criveanu.

TIFF transformă Clujul într-un platou de filmare vintage! 
Actriţa Monica Bârlădeanu, apariţie încântătoare pe posterul oficial.

Deşi ediţia din acest an 

a fost amânată, spiritul 

Electric Castle continuă 

să vibreze chiar şi în 2020!

Sute de mii de imagini pos-

tate pe reţelele de socializare 

ar fi  trebuit să arate, în aceste 

zile, tineri veniţi din toată lu-

mea în Cluj pentru a trăi îm-

preună experienţa Electric Cast-

le. În absenţa lor, spiritul fes-

tivalului este dus mai departe 

de artişti în „Festival – poves-

tea din spatele unui concert 

fără public”, documentarul pe 

care Electric Castle a progra-

mat să îl lanseze ofi cial, mier-

curi, de la ora 20:00, pe cana-

lul de YouTube al festivalului.

Cele mai în vogă trupe 
au cântat fără public

Subcarpaţi, Viţa de Vie şi 

Golan, trei dintre cele mai iu-

bite trupe româneşti, au accep-

tat provocarea organizatorilor 

de a sparge liniştea, nefi rească 

pentru o lună de iulie, de pe 

domeniul Castelului Bánffy. Fă-

ră public, având în faţă doar o 

mică echipă de producţie, ar-

tiştii au cântat, au improvizat, 

dar au şi vorbit despre ce a în-

semnat pentru ei perioada de 

carantină ce i-a obligat să stea 

departe de scenă.

„Suntem ca nişte copii, du-

pă 6 luni de pauză, e un mo-

ment emoţionant”, a povestit 

Bean (Subcarpaţi), pe care fa-

nii îl vor regăsi în documentar 

alături de fi ul său, Micha, care 

a ţinut neapărat să însoţească 

trupa de la Bucureşti la Bonţi-

da. Concerte anulate, dorul de 

adrenalină din concertele live, 

dar şi momentele de grupare în 

noile condiţii, toate se regăsesc 

în poveştile artiştilor. „Noi tre-

buia să lansăm un album nou 

în primăvara asta, am profi tat 

şi am refăcut piese, am compus 

piese noi, am refăcut unele în-

registrări”, a spus şi Alex Bur-

cea (Golan) rememorând luni-

le departe de fani.

Imaginile cu domeniul Bánffy 

vor trezi multe nostalgii, chiar 

dacă le lipsesc agitaţia pozitivă 

a zilelor de festival. Documen-

tarul e un minunat prilej nu 

doar de reamintire a clipelor 

speciale petrecute aici, ci şi o 

pregătire a celor ce vor veni. 

Şansa ca ele să fi e trăite având 

alături un castel renăscut în glo-

ria zilelor de odinioară poate 

creşte odată cu campania de 

strângere de fonduri pe care or-

ganizatorii au lansat-o.

Donaţii pentru restaurarea 
castelului Bánff y

Toţi cei care cred în muzica 

bună şi în puterea ei de a schim-

ba destine, sunt invitaţi să pro-

voace aceasta schimbare do-

nând 20, 50 sau 100 de lei că-

tre Transylvania Trust, funda-

ţia care se ocupă de lucrările 

de reabilitare şi restaurare ale 

Castelului Bánffy. Pe platforma 

Entertix se pot face donaţii pâ-

nă în data de 31 iulie, sumele 

strânse fi ind completate de con-

tribuţii ale festivalului şi parte-

nerilor Electric Castle.

„Astfel de momente reunesc 

valorile comune pe care le 

avem: muzica bună, bunul 

simţ, creativitatea, dorinţa fi -

ecăruia de a se regăsi pe sine 

şi de a fi  cea mai bună versi-

une a sa”, a declarat Adrian 

Ciuplea, basistul trupei Viţa 

de Vie. Documentarul „Festi-

val” readuce aminte lucrurile 

esenţiale în care spiritul Elec-

tric Castle va rămâne mereu 

viu, în cele 360 de zile rămase 

până la cea de-a 8-a ediţie, pro-

gramată pentru 14-18 iulie 2021.

Spiritul Electric Castle rezistă 
la Castelul Bánffy şi în 2020!
Subcarpaţi, Viţa de Vie şi Golan au ţinut un concert fără public. Se strâng donaţii pentru restaurarea castelului.

Trei dintre cele mai iubite trupe româneşti au acceptat provocarea organizatorilor de a sparge liniştea la Bonţida
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PUBLICITATE

Disneyland Paris şi-a 

redeschis, miercuri, porţile 

pentru public, cu o capaci-

tate de primire limitată, 

după patru luni de când a 

fost închis din cauza pan-

demiei de COVID-19, infor-

mează AFP.

Întâmpinaţi de fundalul so-

nor al unei muzici festive, pri-

mii vizitatori, purtând mască, 

iar unii dintre ei şi inconfun-

dabilele „urechi de Mickey”, 

şi-au făcut intrarea în parc în 

jurul orei 8:00 GMT. Oaspeţii 

au fost întâmpinaţi de mas-

cotele Mickey, Pluto sau Chip 

şi Dale, care au dansat pe un 

podium, la distanţă de vizita-

tori. Numărul de vizitatori ră-

mâne „limitat” a indicat Dis-

neyland, fără să precizeze li-

mita propusă.

„Ce bucurie să ne afl ăm 

alături de voi şi să vă putem 

primi din nou”, a declarat 

Natacha Rafl aski, preşedinta 

Disneyland Paris, cu prilejul 

unei ceremonii fără public 

desfăşurată cu puţin timp îna-

inte de deschiderea porţilor 

şi retransmisă pe reţelele de 

socializare. Parcul de distrac-

ţii din Marne-la-Vallee, în re-

giunea pariziană, nu va re-

veni imediat la o funcţiona-

re normală.

Măsurile de igienă au fost 

întărite: în afara măştilor obli-

gatorii pentru toţi vizitatorii 

cu vârsta peste 11 ani, distan-

ţarea fi zică este pusă în apli-

care la cozile de aşteptare din 

dreptul fi ecărei atracţii. Peste 

200 de puncte de distribuţie 

a gelului hidroalcoolic au fost 

totodată puse la dispoziţie.

„Interacţiunile apropiate, 

inclusiv îmbrăţişările” cu mas-

cotele şi personajele Disney 

rămân cu toate acestea „in-

disponibile temporar”. Cele-

bra paradă a personajelor es-

te, la rândul său, suspenda-

tă pentru moment. În ceea ce 

priveşte cazarea, un prim ho-

tel (Disney's Newport Bay 

Club) şi-a redeschis miercuri 

porţile şi va fi  urmat de alte-

le pe parcursul verii.

Disneyland Paris are peste 

17.000 de angajaţi, fi ind cel 

mai mare angajator „în acelaşi 

loc” din Franţa. La câţiva ki-

lometri de parc, în inima Pa-

risului, cel de-al treilea etaj al 

Turnului Eiffel, o altă destina-

ţie turistică importantă, s-a re-

deschis de asemenea publicu-

lui. Celelalte zone ale monu-

mentului vor primi vizitatori 

din 25 iunie, însă turiştii pot 

vizita din nou „Doamna de 

Fier” a Parisului până în vârf.

Disneyland Paris 
și-a redeschis porțile

Emiratele Arabe Unite 

(EAU) au amânat lansa-

rea misiunii spre Marte 

din cauza condiţiilor 

meteorologice nefavorabi-

le din zona de lansare din 

Japonia, a anunţat biroul 

de comunicare al guver-

nului Emiratelor Unite al 

EAU, citat de Reuters.

17 iulie este noua dată de 

lansare anunţată. „Misiunea 

spaţială a EAU, prima misiune 

interplanetară arabă, va fi  lan-

sată vineri, 17 iulie 2020, la 

12:43 ora EAU (16 iulie, 20:43 

GMT) de la Centrul Spaţial Ta-

negashima”, a transmis biroul 

de comunicare pe Twitter.

Sonda spaţială Hope a EAU 

era programată de lansare de 

la centrul spaţial nipon Tane-

gashima, miercuri, la 12:51 

(ora EAU) pentru o misiune 

de şapte luni spre „planeta 

roşie” de pe orbita căreia ur-

ma să trimită date despre at-

mosfera marţiană.

Misiunea Emirates Mars 

Mission se înscrie în proiec-

tul demarat de EAU pentru a 

deveni o putere ştiinţifi că şi 

spaţială şi, totodată, prima ţa-

ră arabă care ar plasa o son-

dă fără pilot pe orbita plane-

tei Marte.

Primul cetățean din EAU 
în spațiu, în 2019

În luna mai, ministrul pen-

tru Ştiinţe, Sarah bint Yousif Al-

Amiri, coordonatoare-adjunc-

tă a misiunii, a insistat asupra 

angajamentului autorităţilor lo-

cale de a continua acest pro-

iect în pofi da „contextului pan-

demiei mondiale” declanşate 

de noul coronavirus.

În septembrie 2019, Hazza 

al-Mansouri a intrat în istorie, 

devenind primul cetăţean din 

EAU care a călătorit în spaţiu. 

În vârstă de 35 de ani, acest 

pilot pe avioane de vânătoare 

este şi primul astronaut dintr-

o ţară arabă care a efectuat o 

misiune la bordul Staţiei Spa-

ţiale Internaţionale (ISS).

Pe termen lung, Emiratele 

Arabe Unite doresc să constru-

iască un „Oraş al ştiinţelor” în 

care vor fi  reproduse condiţi-

ile de viaţă de pe Marte, în ve-

derea amenajării unei viitoa-

re colonii umane pe „Planeta 

Roşie” până în anul 2117.

Misiunea spre marte 
a EAU, lansată vineri

Predicţiile pe termen lung 

privind expansiunea demo-

grafi că mondială se vor 

dovedi exagerate pe măsu-

ră ce schimbări mai pro-

funde vor remodela lumea 

din punct de vedere geopo-

litic, conform unui raport 

publicat, miercuri, în jur-

nalul ştiinţifi c The Lancet, 

citat de DPA şi AFP.

Populaţia lumii va creşte 

de la 7,8 miliarde, cât este în 

prezent, la 9,7 miliarde până 

în 2064, apoi va scădea la 8,8 

miliarde până la sfârşitul se-

colului, cu 2 miliarde mai pu-

ţin în comparaţie cu estimă-

rile Organizaţiei Naţiunilor U-

nite (ONU), potrivit modele-

lor recent publicate de acade-

micieni de la Universitatea din 

Washington (UWA).

„Este o veste 
bună pentru mediu”

„Este o veste bună pentru 

mediu (mai puţină presiune 

asupra sistemelor de produc-

ţie alimentară şi mai puţine 

emisii de CO2)”, a indicat pen-

tru AFP Christopher Murray, 

director în cadrul Institute for 

Health Metrics and Evaluati-

on (IHME) din Seattle, SUA, 

care a condus acest studiu. 

Însă „inversarea piramidei de 

vârstă va avea consecinţe pro-

funde şi negative asupra eco-

nomiei şi organizării familii-

lor, comunităţilor şi societăţi-

lor”, a adăugat el.

IHME este un centru inde-

pendent pentru cercetarea să-

nătăţii populaţiei din cadrul U-

niversităţii din Washington, po-

trivit gatesfoundation.org, şi es-

te fi nanţat de Fundaţia Bill and 

Melinda Gates. ONU a estimat, 

în 2019, că populaţia globală 

ar putea ajunge la 10,9 miliar-

de până în 2100. Deşi ONU a 

recunoscut că rata fertilităţii es-

te în scădere, iar populaţiile 

multor ţări îmbătrânesc, rapor-

tul publicat în The Lancet sus-

ţine că modelul ONU nu a „per-

mis scenarii alternative asoci-

ate politicilor sau altor factori 

de fertilitate şi mortalitate”.

Odată ce declinul popula-

ţiei începe, „probabil va con-

tinua în mod inexorabil”, po-

trivit cercetătorilor UWA, ca-

re estimează că până în 2100, 

183 de ţări vor avea rate de 

fertilitate sub nivelul de înlo-

cuire, populaţiile din 23 de ţă-

ri ajungând la jumătate din 

nivelurile actuale, alte 34 de 

ţări confruntându-se cu scă-

deri de 25 până la 50%.

Tendinţele sugerează că po-

pulaţia Chinei din 2017 de 1,4 

miliarde ar putea scădea pâ-

nă la 730 milioane, în timp ce 

populaţia Africii sub-saharie-

ne s-ar putea tripla la 3,07 mi-

liarde. Deşi China va depăşi 

SUA devenind cea mai mare 

economie a lumii până în 2035, 

SUA vor revendica primul loc 

decenii mai târziu, după ce 

populaţia activă a Chinei se 

va reduce la 350 de milioane.

Astfel de fl uctuaţii „pot du-

ce la schimbări majore în ce-

ea ce priveşte puterea econo-

mică mondială până la sfâr-

şitul secolului”, susţin auto-

rii, care prezic o lume domi-

nată nu doar de China şi SUA, 

ci şi de India şi Nigeria, până 

atunci cele mai populate na-

ţiuni. ONU a făcut referire la 

„îmbătrânirea fără precedent 

a populaţiei lumii”. În plus, 

noul studiu publicat în The 

Lancet „prezice schimbări uri-

aşe în structura de vârstă la 

nivel global”, estimând că 2,37 

miliarde de persoane vor avea 

peste 65 de ani ani în 2100.

23 de țări vor suferi o 
înjumătățire a populației

Pe măsură ce fertilitatea 

scade şi speranţa de viaţă creş-

te la nivel mondial, se esti-

mează că numărul copiilor cu 

vârste sub 5 ani va scădea cu 

41%, de la 681 de milioane în 

2017 la 401 milioane în 2100, 

în timp ce numărul persoane-

lor de peste 80 de ani va creş-

te de şase ori, de la 141 mili-

oane la 866 milioane.

Proiecţiile publicate în The 

Lancet sugerează că 23 de ţă-

ri vor asista la reducerea cu 

cel puţin jumătate a popula-

ţiilor lor în comparaţie cu ni-

velurile actuale, printre aces-

tea numărându-se Italia, Ja-

ponia şi Spania, state despre 

care se ştie de mult că au un 

nivel redus al natalităţii. „Mul-

te dintre populaţiile cu cea 

mai rapidă scădere vor fi  în 

Asia şi Europa Centrală şi de 

Est”, se arată în raport.

Declinul populaţiilor din 

unele ţări ar putea fi  compen-

sat cu mai multe politici libe-

rale de imigrare, care „ar pu-

tea ajuta la menţinerea dimen-

siunii populaţiei şi la creşte-

rea economică, chiar şi atunci 

când fertilitatea scade”. „Afri-

ca sub-sahariană va deveni 

cel mai probabil un continent 

din ce în ce mai puternic pe 

scena geopolitică, pe măsură 

ce populaţia sa creşte”, con-

form raportului.

Potrivit estimărilor publi-

cate, miercuri, în The Lancet, 

populaţia României ar putea 

ajunge de la 19,43 de milioa-

ne, înregistrată în 2017, la 7,77 

milioane de locuitori în 2100. 

Populaţia Ungariei ar urma să 

scadă de la 9,73 milioane 

(2017) la 5,2 milioane în 2100, 

iar cea a Bulgariei de la 7,05 

milioane în 2017 la 2,62 mili-

oane în 2100.

Doar 8,8 miliarde 
de oameni până în 2100?
Studiu: Populația lumii va ajunge peste 80 de ani la 8,8 miliarde, 
cu 2 miliarde mai puțin față de estimările ONU

Populaţia lumii va creşte de la 7,8 miliarde, cât este în prezent, la 9,7 miliarde până în 2064, 
apoi va scădea la 8,8 miliarde până la sfârşitul secolului
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Partidul Alternativa 

Dreaptă (PAD) îşi lansea-

ză, astăzi, Filiala 

Judeţeană Cluj în cadrul 

unei conferinţe de presă.

Fondat în anul 2019, prin 

fuziunea partidelor M10 şi 

Forţa Moldova, Partidul Al-

ternativa Dreaptă (PAD) îşi 

propune să fie exact ceea îi 

spune şi numele: o alterna-

tivă reală într-o vreme în ca-

re scena politică româneas-

că este dominată de două 

mari partide de stânga: PSD 

(stânga veche) şi USR-PLUS 

(noua stângă) şi un partid 

care se proclamă de dreap-

ta (PNL), dar „face casă bu-

nă cu stânga” (USL), dacă 

„interesele de partid o cer”.

Ţinând cont de situaţia 

actuală, în contextul epide-

miei de COVID-19, eveni-

mentul public va respecta 

toate normele de distanţare 

fizică impuse de lege şi va 

avea loc, începând cu ora 

13:00, pe terasa restauran-

tului „La Cina”, situat pe 

str. Dobrogeanu Gherea, nr. 

25, Cluj-Napoca.

„Facem politică din 
conştiinţă şi necesitate”

„Apariţia unui partid au-

tentic de dreapta, curat, es-

te ca o gură de aer proas-

păt într-un mediu politic 

viciat, intoxicat de ideolo-

gie de stânga, incompeten-

ţă şi corupţie.

Facem politică din con-

ştiinţă şi necesitate. Nu o 

facem nici pentru interesul 

personal, nici pentru func-

ţii, nici ca hobby! A te im-

plica în viaţa cetăţii în care 

locuieşti, pentru un om de 

dreapta, este o datorie. Iar 

noi luăm lucrurile în serios. 

Libertatea Individuală (de 

orice fel) legată indestruc-

tibil de Responsabilitate, 

sunt în PAD valorile noas-

tre de căpătâi.

De aceea suntem atenţi 

cu oamenii pe care îi pri-

mim. Creştem încet şi sigur, 

cu oameni frumoşi, motivaţi 

şi competenţi.”, transmite 

conducerea PAD, prin co-pre-

şedintele Adela Mîrza (fo-

to), clujeanca care fusese 

anterior preşedintele Parti-

dului M10.

Partidul Alternativa Dreaptă lansează 
Filiala Județeană Cluj

Legea coşului de consum, 

iniţiată de un deputat 

clujean, este constituţio-

nală, a decis 

Curtea Consitituţională 

a României (CCR).

Curtea Constituţională a 

României (CCR) a decis, marţi, 

asupra sesizării referitoare la 

neconstituţionalitatea Legii 

pentru modifi carea şi comple-

tarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.217/2000 pri-

vind aprobarea coşului minim 

de consum lunar.

Legea a fost atacată la CCR 

de Grupul parlamentar al Par-

tidul Naţional Liberal (PNL), 

pe data de 10 iunie, imediat 

după adoptare. Apoi, preşe-

dintele României, Klaus Ioha-

nnis, a trimis legea spre ree-

xaminare. Deputatul indepen-

dent de Cluj Adrian Dohota-

ru cataloghează decizia CCR 

drept „o victorie pentru anga-

jaţii din România”.

„O victorie pentru angaja-

ţii din România: Curtea Con-

stituţională a decis că legea 

coşului de consum este con-

stituţională! Legea pe care 

am iniţiat-o, de corelare a sa-

lariului minim cu un coş mi-

nim pentru un trai decent, 

este declarată constituţiona-

lă de CCR! Legea prevede co-

relarea salariului minim cu 

coşul minim pentru un trai 

decent, iar valoarea sa va fi  

calculată anual, potrivit le-

gii, de Institutul Naţional de 

Statistică. Această corelare 

nu presupune obligativitate 

pentru Guvern, însă coşul mi-

nim de consum va fi  un in-

dicator important în stabili-

rea şi fundamentarea salariu-

lui minim”, a scris deputa-

tul, pe pagina sa de Facebook.

„Miza este mare, 
chiar dacă simbolică”

„Miza e mare, chiar dacă 

simbolică: salariile în Româ-

nia trebuie să crească pentru 

ca România să nu mai fi e ţa-

ra muncii ieftine, în condiţii-

le în care un sfert dintre an-

gajaţi sunt pe un salariu mi-

nim de două ori mai mic de-

cât cel propus în coş”, mai 

spune parlamentarul clujean.

„Există spaţiu de mane-

vră ca salariile să crească în 

condiţiile în care cota par-

te care revine muncii se si-

tuează în mod constant sub 

40% din PIB, în ciuda creş-

terii constante a ratei de 

ocupare, a majorărilor sala-

riale şi în contrast cu majo-

ritatea statelor europene, 

unde repartiţia tinde să fie 

mult mai echitabilă. Con-

form datelor Eurostat, în 

2018 ponderea remuneraţi-

ei în PIB a salariaţilor la ni-

velul UE-28 era de 48%, iar 

în România de 38%”, mai 

arată Adrian Dohotaru.

Valoarea coşului minim 

de consum pentru un trai de-

cent pentru o familie de doi 

adulţi şi doi copii, calculat 

pentru luna septembrie 2019 

este de 6.954 lei pe lună. Va-

loarea coşului pentru o fa-

milie de doi adulţi şi un co-

pil este de 5.708 lei pe lună, 

pentru o familie de doi adulţi 

fără copii este de 4.262 lei 

pe lună, iar pentru o persoa-

nă adultă singură este de 

2.621 lei pe lună.

Legea coșului minim 
de consum, constituțională
Legea inițiată de deputatul clujean Adrian Dohotaru a fost declarată 
constituțională de CCR: „O victorie pentru angajații din România!”

O treime din salariații din România sunt pe salariul minim, 
iar salariul minim este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană

COȘUL MINIM

6.954
lei este valoarea 
coșului de consum 
lunar pentru 
un trai decent
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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. (2.5)

¤ 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 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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0747-417912. (2.7)

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

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Informaţii 
la telefon 0744-653097. (2.7)

¤ 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. (6.14)

¤ 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, et. 1, 
decomandat, cu toate dotările, 
str. Dorobanților nr. 97, preț 360 
euro, negociabil. Informații supli-
mentare la telefon 0744-979793. 
(1.7)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (2.5)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (2.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profesi-
onale de calitate. Tel. 
0748-898271. (3.20)

¤ 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. (3.5)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (10.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (10.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (10.14)

¤ 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. (2.7)

¤ 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 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.

¤ 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.

CITAŢII

¤ Numitul STOIKA ARPAD, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut în Turda, 
str. Frăsinetului nr. 31, județ Cluj, 
este chemat în instanță, la Jude-
cătoria Turda, în data de 
04.08.2020, camera Sala 1, în 
calitate de debitor în dosar nr. 
1218/328/2020, în procesul a-
vâ0nd ca obiect validare poprire.

PIERDERI

¤ INFRACONSULT DESIGN S.R.L., 
J12/3752/2004, C.U.I. 
16862517 declar pierdute certifi -
catele constatatoare ale societă-
ţii. Se declară nule.

¤ Subscrisa MORPHOZA S.R.L. nr. 
înreg. J12/3676/2004, având 
C.U.I. 16846120, declarăm pierdut 
Certifi catul constatator original din 
17.11.2015, pentru tip activitate 
autorizată: terţi. Îl declarăm nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
3876 emis de O.R.C. Cluj la data de 
22.01.2015 pentru societatea DEN 
VIODIN S.R.L., pentru punctul de lu-
cru de la adresa: Cluj-Napoca, str. 
Henri Coanda nr. F.N., Staţie RATUC 
Snagov, judeţul Cluj. Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
emis de O.R.C. Cluj pentru socie-
tatea DEN VIODIN S.R.L., pentru 
punctul de lucru de la adresa: 
Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 
27, parter, spaţiul comercial 1. Se 
declară nul.

¤ Pierdut atestat pază securitate 
pe numele IMRE CRISTIAN. Se 
declară nul.
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ASTĂZI LA TV
PRO TV

10:30 Vorbește lumea
13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Las fi erbinți
21:30 Dragonul de aur
23:30 Știrile Pro Tv
00:00 Vlad
02:00 Las fi erbinți

ANTENA 1

08:00 Neatza cu Răzvan și 
Dani
12:00 Observator
14:00 Fetita mea
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi  la cuțite
23:00 Observator
00:00 Xtra Night Show
01:00 Observator
02:00 Acces direct

TVR 1

09:00 Telejurnal
09:00 Telejurnal regional
09:45 Teleshopping
09:50Teleshopping
10:00 Ca'n viaţă
10:05 Chipurile României
10:50 Secretul lui Nok-Du
12:00 Teleshopping
12:30 Cronici Mediteraneene
12:30 Parlamentul României
13:00 Ediţie specială
13:15 Discover Romania
13:30 Kevin Dundon-bucătar 
in Irlanda
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Akzente
15:55 Akzente
16:50 Secretul lui Nok-Du

18:00 Exclusiv în România

18:50 Bibliotecarii

19:45 Sport

19:55 Meteo

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 Fantomele fi ordului

23:00 Telejurnal

00:00 Bibliotecarii

00:55 Vorbește corect!

01:00 Fantomele fi ordului

02:00 Kevin Dundon-bucătar 
in Irlanda

02:25 Pro patria

02:55 Sport

03:05 Meteo

03:10 Telejurnal

KANAL D

09:15 Kosem

11:00 Puterea dragostei

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și secrete

23:00 Patria mea esti tu

00:30 Știrile Kanal D

PRIMA TV

10:00 Starea naţiei

11:00 Teleshopping

11:30 Casa: construcţie și 
design

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Familia

18:00 Focus 18

19:00 Trăsniți

20:00 Răzbunarea haiducilor

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus din inima 
României

23:30 Trăsniți

00:30 Arma virtuala

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

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

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

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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„U” Cluj a bifat al 
5-lea transfer la volei

Echipa de volei feminin „U” NTT 
Data Cluj a bifat al cincilea 
transfer în vederea noului se-
zon competiţional. Este vorba 
despre jucătoarea de 16 ani 
Iulia Duma. Sportiva joacă pe 
postul de secund și a mai evo-
luat pentru formaţiile CSS Baia 
Mare (2016-2018) și CS 
Victoria Nădlac (2018-2020). 
Iulia a făcut parte din lotul naţi-
onal de U16 și va fi  cu dublă le-
gitimare cu LPS Cluj.
„Îmi doresc să evoluăm ca și 
echipă, să învăţ de la colegele 
mele cu experienţă și să avem 
rezultate frumoase împreună”, 
a declarat voleibalista universi-
tară Iulia Duma (foto).
La echipă au mai venit: Ioana 
Alexandra Cauc (secund), 
Maria Valentina Badea (cen-
tru), Mara Dumitrescu (se-
cund), Natalia Preda (ridicător).
Plecări de la echipă: Ioana Vodă, 
Alina Gagea și Andreea Tămaș.
Prelungire de contract: Paula 
Tarţa și Gabriela Dancu.
Jucătoare sub contract: Sabina 
Miclea, Raluca Cocoș, Adina 
Stanciu, Simina Străchinescu, 
Alexandra Bara, Melinda Șipoș, 
Angelica Podină.

Sepsi OSK, 
două transferuri 
dintr-un foc
Bogdan Mitrea și portarul 
Alexandru Greab au semnat cu 
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, a 
anunţatclubul din Liga I.
Cei doi fotbaliști au semnat un con-
tract valabil pe 2 ani cu Sepsi OSK.
Bogdan Mitrea, în vârstă de 32 
ani, fost jucător la FC Viitorul 
Constanţa și FCSB, dar și la 
Ascoli, în Serie B, a evoluat în 
sezonul 2019-2020 la formaţia 
slovacă Spartak Trnava.
Alexandru Greab are 28 de ani și 
a fost ultima oară la CS Concordia 
Chiajna, după ce a fost legitimat 
6 ani la Gaz Metan Mediaș.

Liber la transferuri 
în Liga 1
Cluburile din România pot legi-
tima jucători pentru sezonul ca-
re urmează din această săptă-
mână. Perioada de transferuri 
se va încheia la data de 5 oc-
tombrie 2020, informează FRF.
Situaţia generată de pande-
mia COVID-19 a dus la o serie 
de modificări și nu doar în ce-
ea ce privește calendarul com-
petiţional. Astfel, în cadrul șe-
dinţei de Comitet Executiv din 
25 iunie 2020 a fost aprobată 
noua perioadă de transferuri 
pentru sezonul viitor. În urma 
decalării calendarului compe-
tiţional, aceasta a început azi 
și se va încheia la data de 5 
octombrie 2020. În urma 
acestei modificări, se păstrea-
ză totuși intervalul de 12 săp-
tămâni, fiind vorba mai exact 
de 84 de zile, timp în care clu-
burile din România vor putea 
face transferuri.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Dan Petrescu a criticat 

dur arbitrajul din ultime-

le etape din Liga 1, însă a 

fost taxat rapid de ofi cia-

lii Universităţii Craiova.

Antrenorul campioanei Ro-

mâniei a aruncat cu săgeţi în 

direcţia celor de la Craiova, 

dar Sorin Cîrţu (foto) i-a dat 

o replică dură.

„Parcă se descalifică prin 

ce face! Dan Petrescu e un 

antrenor de mare valoare, 

dar ce face acum îl duce 

într-o zonă a ridicolului! Ar 

fi bine să vorbească de echi-

pa lui, să explice de ce nu 

mai are CFR reuşite, că nu 

e din cauză că e ajutată Cra-

iova. Ce vrea? Să ia numai 

el campionatul? Toţi ceilalţi 

sunt proşti, ceilalţi antre-

nori muncesc degeaba?”, a 

spus preşedintele Universi-

tăţii Craiova.

Nici subiectul arbitrajului 

video nu a fost ocolit de So-

rin Cîrţu în momentul în ca-

re a venit vorba despre Dan 

Petrescu şi CFR Cluj.

„Că de ce nu e VAR, e an-

trenor bun, dar trebuie să 

ne conducă el? Să facă toa-

tă lumea ce vrea el? Dacă a-

re stresul cu patronul lui tre-

buie să verse asupra noas-

tră? Lasă-ne pe noi în pace 

că noi te-am lăsat pe tine. 

Tu vrei să fie şi destinul la 

comanda ta? Poate aşa e 

scris acuma, să mai câşti-

găm şi noi. Totul e împotri-

va lui, parcă toată lumea 

trăieşte numai cu ideea as-

ta de a-i face rău lui Dan 

Petrescu”, a spus oficialul.

Acuzaţiile lui Cîrţu au 

venit după ce Dan Petres-

cu a criticat dur modul în 

care a fost arbitrată Uni-

versitatea Craiova în due-

lul cu FCSB.

„Tackling” dur la adresa lui Petrescu:
„Doar el are voie să ia titlul în România?”

U-BT Cluj va evolua 

în preliminariile Ligii 

Campionilor împotriva 

celor de la Igokea, forma-

tive care are în palmares 

nu mai puţin de şase 

titluri de campioană 

în Bosnia şi Herţegovina.

Prima partidă se va dispu-

ta pe 15 septembrie, în Bos-

nia, în timp ce manşa secun-

dă va avea loc la Cluj-Napo-

ca trei zile mai târziu.

Trupa pregătită de Mihai 

Silvăşan a fost repartizată în 

urna a doua la tragerea la sorţi 

şi putea să întâlnească urmă-

toarele echipe BC Balkan Bo-

tevgrad, Hapoel Tel Aviv, KK 

Igokea Aleksandrovac sau 

Iraklis Salonic.

La fel ca şi U-BT Cluj, Igo-

kea s-a mişcat bine pe piaţa 

transferurilor şi a reuşit să 

aducă mai mulţi jucători din 

fosta Yugoslavie în această va-

ră, dar şi doi americani ex-

trem de bine cotaţi.

Jackie Carmichael, jucător 

trecut prin campionatele Spani-

ei, Israelului sau Rusiei, este cel 

mai important nume transferat 

de bosnieci, alături de el fi ind 

adus şi Antabia Waller, un bas-

chetbalist trecut prin Turcia, Ita-

lia sau Muntenegru.

Dacă U-BT Cluj va trece de 

Igokea, va juca în turul urmă-

tor al preliminariilor cu învin-

gătoarea meciului dintre Fri-

bourg (Elveţia) şi Sporting Li-

sabona (Portugalia). Primul 

meci se va disputa pe teren 

propriu la data de 22 septem-

brie, iar returul va avea loc 

pe 25 septembrie.

În eventualitatea unei ca-

lifi cări în grupele Champions 

League, clujenii vor da peste 

Hapoel Jerusalem (ISR), Fi-

lou Oostende (BEL), Turk Te-

lekom (TUR), San Pablo Bur-

gos (ESP), Happy Casa Brin-

disi (ITA), Limoges CSP (FRA) 

şi Darussafaka (TUR).

Mihai Silvăşan, antrenorul 

celor de la U-Banca Transilva-

nia, a vorbit despre tragerea 

la sorţi din Basketball Cham-

pions League.

„În primul rând, toate aces-

te califi cări în Basketball Cham-

pions League se afl ă sub sem-

nul incertitudinii. Nu ştim da-

că vom putea juca la acea oră 

din cauza pandemiei de coro-

navirus. Noi aşa ne vom pre-

găti, astfel încât să fi m gata de 

joc. Intrăm încrezători, ne do-

rim foarte mult să ne califi căm 

în grupe şi vom da tot ce avem 

mai bun pentru a realiza acest 

lucru. Igokea este o echipă cu 

experienţă, în special în Liga 

Adriatică. Totuşi, am creat şi 

noi un nucleu competitiv, aşa 

că sperăm la califi care”, a de-

clarat Silvăşan.

U-BT – KK Igokea în preliminariile 
Basketball Champions League
U-Banca Transilvania Cluj-Napoca va juca împotriva celor de la KK Igokea 
(Bosnia și Herțegovina) în preliminariile Ligii Campionilor la baschet masculin

U-BT Cluj și-a afl at adversara în primul tur preliminar din Basketball Champions League

Grupa A: Iberostar Tenerife 
(ESP), SIG Strasbourg (FRA), 
Dinamo Sassari (ITA), 
Peristeri (GRE), VEF Riga 
(LAT), Galatasaray Istanbul 
(TUR), Rytas Vilnius (LTU).

Grupa B: Era Nymburk 
(CZE), Nizhny Novgorod 
(RUS), JDA Dijon (FRA), 
Casademont Zaragoza 
(ESP), Falco Szombathely 
(HUN), Tofas Bursa (TUR), 
Start Lublin (POL).

Grupa C: Hapoel Jerusalem 
(ISR), Filou Oostende (BEL), 
Turk Telekom (TUR), San Pablo 
Burgos (ESP), Happy Casa 
Brindisi (ITA), Limoges CSP 
(FRA), Darussafaka (TUR).

Grupa D: AEK Atena (GRE), 
Brose Bamberg (GER), 
Hapoel U-Net Holon (ISR), 
Pinar Karsyiaka (TUR), 
Bilbao Basket (ESP), Cholet 
Basket (FRA), Fortitudo 
Bologna (ITA).

Celelalte trei 
grupe arată 
în felul următor 
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