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Fostul subprefect Györke Zoltán a câștigat încă un proces cu Guvernul
Curtea de Apel Cluj a pronunţat 

joi, 16 iulie 2020, o soluţie defi nitivă 
prin care a confi rmat nelegalitatea şi 
netemeinicia modalităţii în care Gu-
vernul României şi prim-ministrul 
României, Ludovic Orban, au dispus 
aplicarea mobilităţii din funcţia pu-
blică de subprefect al judeţului Cluj 
în funcţia publică de inspector gu-
vernamental, în ceea ce îl priveşte 
pe clujeanul Györke Zoltán.

„Echipa de avocaţi a subprefec-
tului a susţinut, în primul rând, fap-
tul că Hotărârea Guvernului nr. 
54/2019 privind aplicarea mobilită-
ţii a fost adoptată cu nerespectarea 
procedurii legale, prin includerea a-

cesteia pe ordinea de zi a şedinţei 
Guvernului din 08.02.2019, fără a 
exista niciun caz excepţional care 
să justifi ce această măsură. De ase-
menea, au fost formulate critici pri-
vind nemotivarea în fapt şi în drept 
a actelor administrative atacate, ne-
existând nici un motiv obiectiv pen-
tru aplicarea măsurii mobilităţii în 
ceea ce îl priveşte pe domnul Györ-
ke Zoltán”, potrivit biroului de avo-
catură Iordăchescu & Asociaţii.

În primă instanţă, Tribunalul Cluj 
a dispus anularea Hotărârii Guver-
nului nr. 54/2019 şi a Deciziei Pri-
mului Ministru nr. 24/2019, cu con-
secinţa reintegrării clientului în func-

ţia publică de subprefect al judeţului 
Cluj. Sentinţa pronunţată de Tribu-
nalul Cluj a rămas defi nitivă prin res-
pingerea de către Curtea de Apel Cluj 
a recursurilor declarate de Guvernul 
României, prim-ministrul României, 
Secretariatul General al Guvernului 
şi Ministerul Afacerilor Interne.

„Am câştigat procesul împotri-
va Guvernului României şi a Mi-
nisterului Afacerilor Interne. Înce-
pând de săptămâna viitoare voi 
exercita, din nou, funcţia de sub-
prefect al judeţului Cluj”, a decla-
rat Györke Zoltán. În prezent, func-
ţia de prefect al Clujului este ocu-
pată de Mircea Abrudean (PNL), 

iar cei doi subprefecţi ai judeţului 
sunt Irina Munteanu şi Budai Béla.

Reamintim, că în martie 2019, 
Györke Zoltán, demis anterior de 
Guvernul Dăncilă, a câştigat în in-
stanţă suspendarea Hotărârii de Gu-
vern şi decizia premierului prin ca-
re a fost schimbat din funcţie la acea 
vreme. De asemenea, fostul subpre-
fect de Cluj din partea PNL în peri-
oada 2008-2009, a fost dat afară din 
funcţia de inspector guvernamental 
al Secretariatului General al Guver-
nului în data de 31 iulie 2013, după 
ce acesta solicitase Guvernului con-
dus la acea vreme de Victor Ponta 
să fi e repus în funcţia de subprefect.
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Emil Boc, foc și pară 
pe politicieni

Bani pentru restaurarea 
Castelului Bánffy

Clujenii s-au relaxat 
mult prea devreme?

„Ajungem ca în Italia, medicii să decidă cine 
trăiește și cine moare”, avertizează edilul.  Pagina 5

100.000 de lei donați de un partener Electric 
Castle, necesari continuării lucrărilor. Pagina 6

Chiar dacă se află în zone aglomerate, clujenii 
poartă greșit masca sau nu o poartă.  Pagina 4
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Îți pasă de Someș? Ieși la curățenie!

Clujul, mai puțin poluat decât Paris sau Bruxelles
Specialiștii vin cu recomandări pentru adaptarea municipiului la schimbările climatice.  Pagina 3

O acțiune de localizare și colectare a deșeurilor de pe malurile Someșului Mic 
va avea loc sâmbătă, de la Barajul Florești, până la ștrandul din Grigorescu. Pagina 6

monitorul weekendde

Situația epidemiei de coronavirus

35.003 de persoane infectate la nivel național

906.015 de teste prelucrate

261 pacienți la Terapie Intensivă

820 cazuri confi rmate la Cluj

22.189 vindecați

1.971 decese
*până la închiderea ediției
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

17 iulie

1821: Lupta de la Slobozia. 
Cetele de panduri, rămase 
fără Tudor Vladimirescu, au 
fost înfrânte de turci. 
Printre cei luați prizonieri se 
afla și Papa, fratele lui 
Tudor Vladimirescu. Este 
sfârșitul revoluției.

1980: Au fost inaugurate lu-
crările de construcție a cen-
tralei nuclearo-electrice de 
la Cernavodă..

18 iulie

1942: Al Doilea Război 
Mondial: Statele Unite de-
clară război Ungariei, 
Bulgariei și României.

1853: Au început lucrările 

pentru construcția barajului 
Brazi-Valea Neagră, în cadrul 
sistemului hidrotehnic Runcu-
Baia Mare.

1957: Sputnik 1, primul sate-
lit artifi cial al Pământului, a 
fost lansat pe orbită de o ra-
chetă R-7 Semiorka de la cos-
modromul Baikonur din RSS 
Kazahă, URSS.

19 iulie

1954: A fost lansat primul disc 
single semnat Elvis Presley – 
That' s All Right.

1965: La Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu a 
fost ales în funcția de secretar 
general al Partidului. 
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Iulius Parc se transformă 

şi în această săptămână 

într-o „sală” de cinema 

outdoor şi îi aşteaptă pe 

toţi cei care îndrăgesc fi l-

mul la „Movie Nights”. 

Foşnetul frunzelor copaci-

lor, cerul înserat şi lumina di-

fuză vor completa atmosfera 

enigmatică pe care fi lmul din 

această săptămână o va crea. 

Iar pentru că ştim cât de mult 

îţi plac fi lmele te vei bucura 

de ele timp de două zile, atât 

vineri, cât şi sâmbătă.

Seria „Movie Nights” din Iu-

lius Parc continuă şi în acest 

weekend cu un fi lm neo-noir, 

ce are la bază un roman în ca-

re misterul predomină. „Mother-
less Brooklyn” va rula vineri, 

17 iulie 2020, de la ora 21:30, 

în Iulius Parc, locul în care ci-

nefi lii îşi dau întâlnire, în fi e-

care sfârşit de săptămână. Pen-

tru a oferi prilejul unui număr 

mai mare de persoane să se bu-

cure de magia fi lmelor, înce-

pând din această săptămână, 

peliculele se vor vedea atât vi-

neri, cât şi sâmbătă de la ace-

eaşi oră. Rezervările se pot fa-

ce aici pentru ziua de vineri şi 

aici pentru sâmbătă.

„Movie Nights” este un 

proiect ce are loc în Iulius 

Parc, oferind prilejul de a te 

bucura de fi lme în aer liber şi 

în siguranţă. Accesul este gra-

tuit, însă pentru a păstra dis-

tanţarea fi zică, locurile sunt 

limitate. În plus, fl uxul de in-

trare şi ieşire în perimetrul 

evenimentului va fi  diferenţi-

at, la intrare va fi  monitoriza-

tă temperatura şi se va impu-

ne respectarea măsurilor de 

siguranţă şi distanţare fi zică.

În cazul în care condiţiile 

meteo vor fi  nefavorabile, fi l-

mul va fi  reprogramat pentru 

o dată ulterioară, ce va fi  anun-

ţată pe pagina de Facebook a 

evenimentului.

„Movie Nights” din Iulius Parc, 
o tradiție printre cinefilii clujeni

Motherless Brooklyn (2019)
Regia: Edward Norton
Distribuția: Edward Norton, Gugu Mbatha-
Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis
Bruce Willis este unul dintre actorii 
faimoși al căror nume apar pe genericul 
filmului ‘Motherless Brooklyn’ al lui 
Edward Norton, actorul devenit regizor ca-
re a lucrat vreme de vreo două decenii 
scriind această adaptare a romanului lui 
Jonathan Lethem pentru a o regiza și lan-
sa acum pe ecrane. Detectivul Frank 
Minna, personajul lui Willis, moare după 
vreo cinci minute de la începutul filmului, 
ceea ce este un semn că nu este vorba 
despre unul dintre acele filme de acțiune 

în care acesta (altfel un excelent actor) s-a 
specializat în ultimele decenii. Minna lasă 
însă în urma sa un mister la a cărui rezol-
vare lucrează angajatul său Lionel Essrog 
(Edward Norton) și care îl va imersa pe el 
într-o complicată intrigă cu ramificații în 
corupția politică din jurul dezvoltărilor 
edilitare ale New York-ului, și pe noi ca 
spectatori într-una dintre cele mai veridice 
experiențe cinematografice, o călătorie în 
timp în realitatea americană a anilor ’50.

„Motherless Brooklyn” este un fi lm care 
reușește să convingă prin măiestria reconsti-
tuirii, emoția creată de legătura care se 
stabilește între personaje și empatia pentru 
cei diferiți de normele vremurilor.

Motherless Brooklyn
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Consiliul Judeţean Cluj 

şi-a pus semnătura pe 

contractul cu Ordinul 

Arhitecţilor din România 

în cadrul proiectului nou-

lui Spital Pediatric 

Monobloc din Cluj.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, a sem-

nat, joi, contractul cu Ordinul 

Arhitecţilor din România 

(OAR) privind prestarea ser-

viciilor de consultanţă pentru 

organizarea Concursului in-

ternaţional de soluţii în două 

etape, în vederea realizării Spi-

talului Pediatric Monobloc.

„Este un nou pas impor-

tant pe care îl facem în vede-

rea materializării Spitalului 

Pediatric Monobloc. Această 

prioritate absolută a forului 

administrativ judeţean înce-

pe să prindă din ce în ce mai 

mult contur. Vom face tot ce-

ea ce ţine de noi pentru a scur-

ta termenele, astfel încât mi-

cii pacienţi să benefi cieze cât 

mai rapid de servicii medica-

le la standarde europene”, a 

promis Alin Tişe.

Serviciile de consultanţă 
vor avea cinci etape

Activităţile care vor fi  des-

făşurate de către OAR în baza 

contractului semnat sunt struc-

turate în cinci faze: faza I – 

pregătirea documentelor pen-

tru concurs, faza II – lansarea 

concursului (etapa I), faza III 

– desfăşurarea concursului, fa-

za IV – lansarea etapei II şi fa-

za V – desfăşurarea concursu-

lui etapa II. Potrivit datelor fur-

nizate de forul administrativ 

judeţean, valoarea contractu-

lui este de 253.000 de lei (fă-

ră TVA), în timp ce durata de 

prestare a serviciilor este de 

maxim 12 luni.

Consilierii judeţeni au apro-

bat, în martie 2020, preluarea 

unui teren din administrarea 

Universităţii de Ştiinţe Agri-

cole şi Medicină Veterinară 

(USAMV), pe care urmează 

să fi e construit Spitalul Mo-

nobloc de Copii şi predarea, 

la schimb, a clădirilor de pe 

Calea Moţilor în care îşi des-

făşoară în prezent activitatea 

mai multe secţii de pediatrie. 

Terenul are o suprafaţă de 16 

hectare şi se afl ă în zona Be-

caş, din Gheorgheni.

Ordinul Arhitecţilor oferă consultanţă pentru Spitalul Pediatric Monobloc

În acest moment, Spitalul Clinic de Urgenţă pen-
tru Copii este un spital pavilionar care își desfă-
șoară activitatea în nouă locaţii diferite, având 
în structura actuală 11 secţii, 2 compartimente, 
staţia de dializă, UPU, distribuite în 14 clădiri a-
fl ate pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu o dis-
tanţă medie de aproximativ 4 km între ele. 
Analiza rezultatelor statistice privind activitatea 
medicală desfășurată de unitate evidenţiază un 
număr de aproximativ 70.000 de cazuri/an care 
sunt asistate în spital.

Aceste rezultate cantitative sunt completate de 
activitatea medicală de vârf care se desfășoară 
în spital, având în derulare 15 studii clinice, ce-
ea ce poziţionează Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în topul spitalelor de pedia-
trie la nivel naţional, prin realizarea indicatorilor statistici care refl ectă din plin activitatea 
medicală desfășurată. Clădirile deţinute de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Cluj-Napoca sunt vechi, unele datând din 1920.

Unitatea medicală ce se dorește a fi  construită va avea un profi l regional și va dispune de o 
capacitate de 700 de paturi, cu 200 mai mult comparativ cu cele existente în prezent. Potrivit 
referatului de aprobare a proiectului, statistica ultimilor ani arată faptul că numărul copiilor 
din judeţul Cluj a crescut cu aproximativ 2.000 de copii/an, ajungând la un total de 100.042 
copii (0-14 ani) în 2018.

Actualul Spital Clinic de Urgență pentru Copii nu mai rezistă cerințelor

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Un studiu privind schim-

bările climatice relevă că 

municipiul Cluj-Napoca 

are un index de poluare 

mai mic decât oraşe euro-

pene cum sunt Parisul, 

Barcelona sau Atena.

Marius Cristea, expert al 

Băncii Mondiale, a prezentat, 

în cadrul unei dezbateri orga-

nizate de Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca prin Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie Civi-

că (CIIC), pentru stabilirea 

Strategiei Integrate de Dezvol-

tare Urbană (SIDU) Cluj-Na-

poca 2021-2030, un studiu, re-

alizat de Numbeo, privind in-

dexul de poluare al mai mul-

tor oraşe europene. Potrivit 

acestuia, Cluj-Napoca este ora-

şul cu cel mai mic index de 

poluare din România, fi ind de 

asemenea mai puţin poluat 

decât peste jumătate din ora-

şele incluse în studiu.

„Voi vorbi despre schim-

bările climatice, despre facto-

rii de mediu, respectiv despre 

componenta de spaţii verzi şi 

regenerare urbană. Ponderea 

populaţiei urbane care este 

expusă riscului termic mare 

şi foarte mare la nivelul ora-

şelor mari din România. Este 

un calcul pe care colegii mei 

l-au realizat acum câteva săp-

tămâni. Studiul evidenţiază 

faptul că poziţia Clujului, din 

această perspectivă, este una 

favorabilă, populaţia este mai 

puţin expusă riscului termic, 

ne ajută inclusiv natura, am-

plasarea într-o zonă montană 

sau de dealuri înalte. Cu toa-

te acestea, în jur de 20-25% 

din populaţie se afl ă la dis-

tanţă destul de mică de insu-

lele de căldură urbană.

De asemenea, vedem că 

din perspectiva Numbeo, Clu-

jul este pe o poziţie destul de 

bună în ceea ce priveşte in-

dexul de poluare, este pe ul-

timul loc din România, pe lo-

cul 23 din 27 în Europa Cen-

trală şi de Est, respectiv pe o 

poziţie dincolo de jumătatea 

clasamentului în ceea ce în-

seamnă topul oraşelor din Eu-

ropa. Nu înseamnă că nu avem 

problem de mediu, dar în com-

paraţie cu alte oraşe, ca de 

exemplu Cracovia, Barcelona 

sau Paris, situaţia la Cluj-Na-

poca este mult mai bună”, a 

arătat Marius Cristea.

Mai multe staţii 
de monitorizare 
a calităţii aerului

În cadrul dezbaterii de marţi, 

a fost prezentată de asemenea 

analiza factorilor de mediu (aer, 

apă, sol) la nivelul Zonei Me-

tropolitane Cluj-Napoca. Potri-

vit acestui ultim studiu, s-au 

conturat şi câteva recomandări 

pentru îmbunătăţirea colectă-

rii de informaţii privind polu-

area aerului.

Printre acestea se numără 

creşterea numărului de staţii 

de monitorizare şi analiza fe-

zabilităţii utilizării unei reţe-

le alternative de monitoriza-

re in situ a calităţii aerului la 

nivelul municipiului Cluj-Na-

poca (de ex. model Helsinki), 

precum şi achiziţia unui la-

borator mobil pentru monito-

rizarea in situ a calităţii aeru-

lui. În prezent, la Cluj-Napo-

ca există patru staţii fi xe de 

monitorizare a calităţii aeru-

lui, gestionate de Agenţia pen-

tru Protecţia Mediului.

Cum se adaptează Clujul 
la schimbările climatice?

Specialiştii au venit cu un 

set de recomandări pentru o 

mai bună adaptare la schim-

bările climatice:

– adaptarea lucrărilor de 

reabilitare termică la creşte-

rea temperaturilor, mutând 

accentul pe mai buna aerisi-

re a acestora în sezonul cald;

– implementarea unor sis-

teme de monitorizare a con-

diţiilor meteo-climatice şi în 

interiorul localităţilor, nu nu-

mai la Staţia Meterologică 

Cluj-Napoca;

– pentru clădirile ce ur-

mează a fi  construite adop-

tarea unor soluţii de tip „co-

ol/green roofs” încă din sta-

diul de proiectare;

– utilizarea în amenaja-

rea spaţiilor verzi din interi-

orul oraşelor a plantelor ce-

lor mai efi ciente din punct 

de vedere al efectului de ră-

cire (prin consultarea cu spe-

cialişti horticultori);

– adoptarea şi îmbunătăţi-

rea mobilităţii urbane durabi-

le pentru adaptare locală la 

schimbările climatice:

– creşterea/înfi inţarea de 

parcuri auto electrice/hibride;

– creşterea reţelei de piste 

pentru biciclete/trotinete;

– utilizarea autobuzelor 

electrice preponderant pe li-

niile care traversează areale-

le cele mai calde, pentru evi-

tarea supraîncălzirii prin emi-

sia gazelor de eşapament;

– elaborarea unor ghiduri 

în construcţii.

Parcuri în toate cartierele 
din Cluj. Mărăştiul, 
următorul pe listă.

În fi nal, Ovidiu Câmpean, 

coordonatorul Centrului de 

Inovare şi Imaginaţie Civică 

(CIIC), a subliniat fapul că, 

pe termen mediu şi lung, 

strategia Primăriei presupu-

ne amenajarea unui parc nou 

în fi ecare cartier al oraşului.

Pentru cartierul Mărăşti, 

de exemplu, se doreşte îm-

bunătăţirea spaţiului public 

prin reamenajarea întregii 

zone centrale a cartierului, 

din spatele Bisericii „Sfân-

tul Petru” până la podul Au-

rel Vlaicu şi zona străzii Fa-

bricii – Aleea Bibliotecii. De 

asemenea, se caută soluţii 

pentru un spaţiu public de 

calitate, cu mobilitate sus-

tenabilă şi culoare pietona-

le în zona Dâmboviţei – Ex-

po Transilvania.

„Mulţumesc tututor pen-

tru calitatea dezbaterii şi a 

intervenţiilor şi vă asigur 

de seriozitatea echipei noas-

tre ca toate cele inventari-

ate şi spuse să fie transfe-

rate într-un document stra-

tegic şi apoi implementate. 

Multe dintre ele se pliază 

pe direcţiile strategice deja 

stabilite, dar ne-aţi deschis 

câteva piste de lucru pe ca-

re cu siguranţă le vom ana-

liza. Acesta este Clujul şi 

sunt mândru de el”, a de-

clarat primarul Emil Boc la 

finalul dezbaterii.

Mai puţin poluat decât Barcelona sau Paris?
Cum se adaptează municipiul Cluj-Napoca la schimbările climatice? Specialiştii au venit cu un set de recomandări.

Următoarea dezbatere publică online CIIC va avea loc 
marţi, 21 iulie 2020, tema fi ind „Concept de amenajare 
Pădure – Parc Făget”.

Toate aceste dezbateri sunt parte a proiectului „Creșterea 
transparenţei decizionale și simplifi carea procedurilor admi-
nistrative pentru cetăţeni – ANTO – CIIC”, fi nanţat prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
2014-2020 (POCA).

Proiectul are două componente:
– design-ul, dezvoltarea si implementarea unui sistem elec-
tronic de digitalizare și simplifi care a serviciilor publice ofe-
rite cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca prin implementa-
rea funcţionarului public electronic si virtual – ANTONIA;

– utilizarea Centrului de Inovare și Imaginaţie Civică în pla-
nifi carea strategică a proceselor de inovare socială, pentru 
creșterea transparenţei decizionale și simplifi carea procedu-
rilor oferite cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca.

Dezbateri pentru viitorul Clujului, 
în fiecare marți din luna iulie

Clujul este pe o poziţie destul de bună în ceea ce priveşte indexul de poluare, fi ind pe ultimul loc din România
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În contextul creşterii alar-

mante a numărului 

de cazuri de coronavirus, 

dr. Mihai Moisescu-Goia, 

şeful Direcţiei de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj, susţi-

ne că neglijenţa faţă de 

măsurile de protecţie 

este evidentă atât în ţară, 

cât şi la Cluj.

„Şi la nivel naţional, şi la ni-

velul judeţului Cluj, constatăm 

o relaxare, consider eu, mult prea 

mare din partea populaţiei. Chiar 

dacă ne uităm numai pe geam, 

putem vedea cum se deplasea-

ză cu măştile purtate incorect 

sau fără măşti. Ne întâlnim cu 

ei în zonele aglomerate fără măşti, 

ne uităm la aglomeraţia din mij-

locele de transport şi oamenii nu 

poartă masca în mod corect, să 

acopere nasul şi gura”, a decla-

rat Moisescu-Goia, la EBS Radio.

„Masca este de dorit şi a-

fară, mai ales în zonele aglo-

merate, unde nu putem evita 

aglomeraţiile. Dacă avem 

simptomatologie, în primul 

rând de afectare respiratorie, 

e de dorit să ne izolăm la do-

miciliu. Ne anunţăm medicul 

de familie, locul de serviciu. 

Dacă suntem sănătoşi, să res-

pectăm metodele de preven-

ţie, să ne supunem triajului 

termic la intrarea în institu-

ţie, să purtăm masca corect, 

să păstrăm distanţa fi zică în-

tre colegi, să ne spălăm ori de 

câte ori pe mâini, să folosim 

soluţie dezinfectantă”, a mai 

spus şeful DSP Cluj.

Chiar dacă purtăm mănuşi, 

acestea ne protejează doar te-

gumentele mâinilor, iar mă-

nuşile trebuie spălate sau dez-

infectate frecvent, avertizea-

ză dr. Mihai Moisescu-Goia. 

De asemenea, directorul DSP 

Cluj susţine că, în măsura în 

care este posibilă, este de do-

rit permiterea activităţii pro-

fesionale de acasă, astfel în-

cât să se evite aglomeraţia la 

locul de muncă.

Clujenii s-au relaxat 
prea devreme?

Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP) Cluj a înce-
put o anchetă epidemiolo-
gică la sediul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie 
(DNA) din Cluj-Napoca, 
potrivit Europa FM.

Conducerea DNA 
Cluj-Napoca anunţă că au 
fost luate măsuri de dezin-
fecţie a sediului. De aseme-
nea, toţi angajaţii instituţi-
ei ar urma să fi e testaţi.

Activitatea procurorilor conti-
nuă după programul obișnu-
it, cu personalul care nu este 
afectat de noul coronavirus.

Șase angajați ai 
DNA Cluj, confirmați 
cu coronavirus

Instituţia specializată 

a Uniunii Europene 

pentru sectorul sanitar 

a avertizat asupra 

posibilităţii răspândirii 

noului coronavirus 

prin aerosoli şi exami-

nează riscurile repre-

zentate de sistemele 

de ventilaţie şi alte 

instalaţii la locul de 

muncă, relatează agen-

ţia de presă Reuters.

Deşi se estimează în con-

tinuare că picăturile infecta-

te (eliberate prin tuse, stră-

nut, etc.) sunt principala ca-

le de transmitere a coronavi-

rusului, Centrul European 

pentru Controlul şi Preveni-

rea Bolilor (ECDC) a atenţi-

onat că acest virus poate fi  

transmis şi prin aerosoli.

Aerosolii sunt acele parti-

cule foarte fi ne care rămân în 

suspensie şi pot apărea atât 

din cauza picăturilor infecta-

te, cât şi prin activităţi pre-

cum vorbitul sau cântatul. A-

ceasta poate reprezenta un 

risc pentru persoanele afl ate 

în spaţii închise, mai ales da-

că nu sunt bine aerisite.

OMS a recunoscut 
că transmiterea este 
posibilă prin aerosoli

Şefa ECDC, Andrea Ammon, 

a declarat agenţiei Reuters că în-

că nu se poate stabili proporţia ca-

zurilor de infectare prin aerosoli 

faţă de cele prin picături, dar „ştim 

că ambele sunt o posibilitate”.

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii (OMS) a recunoscut abia 

săptămâna trecută că transmi-

terea COVID-19 prin aerosoli es-

te posibilă, după ce a primit o 

scrisoare pe această temă trimi-

să de un grup de cercetători.

Andrea Ammon a menţio-

nat că ECDC evaluează riscul 

transmiterii noului coronavirus 

la locul de muncă, ce ar putea 

fi  amplifi cat de transmiterea prin 

aerosoli, mai ales după focare-

le de COVID-19 descoperite în 

unităţi de producţie din Euro-

pa, cele mai grave fi ind în aba-

toare din Germania. ECDC „lu-

crează la un raport tehnic” pe 

tema transmiterii noului coro-

navirus şi evaluează de aseme-

nea riscurile reprezentate de sis-

temele de ventilaţie.

Multe dintre măsurile de dis-

tanţare şi igienă aplicate în tim-

pul pandemiei COVID-19 se ba-

zează pe prevenirea contactu-

lui cu picături expulzate de pur-

tătorii virusului atunci când 

aceştia tuşesc, strănută sau vor-

besc. Însă prevenirea transmi-

terii noului coronavirus prin 

aerosoli ar putea necesita alte 

strategii antiepidemice.

Totuşi, Andrea Ammon pre-

cizează că în stadiul actual ECDC 

consideră în continuare că pi-

căturile sunt principala cale de 

transmitere a noului coronavi-

rus şi deocamdată nu se impu-

ne o actualizare a recomandă-

rilor formulate de această agen-

ţie a UE. Ea a insistat că este 

crucial ca oamenii să continue 

să respecte regulile de distanţa-

re socială şi să poarte măşti.

Transmiterea coronavirusului 
prin aerosoli este posibilă
Particulele fine care rămân în suspensie şi pot apărea prin activităţi 
banale precum vorbitul sau cântatul pot transmite SARS-CoV-2

COVID-19 se poate transmite și prin activități banale precum vorbitul sau cântatul, spun specialiștii
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Primarul municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc (foto), 

acuză politicienii social-

democrați de creșterea 

îngrijorătoare de la o zi 

la alta a cazurilor noi 

de COVID-19.

„Suntem în bărci diferite, 

nu este la fel sistemul medi-

cal din România precum es-

te cel din alte țări din Uniu-

nea Europeană. Din neferi-

cire, noi, în această țară, sun-

tem în aceeași barcă, dar în 

direcții diferite. Nu înțeleg, 

sincer, comportamentul ires-

ponsabil. Putem să ne cer-

tăm, să dăm mai mulți bani 

pentru investiții sau mai 

mulți bani pentru consum, 

pot fi  diferențe ideologice și 

le înțeleg. Dar, când e la mij-

loc sănătatea fi ecăruia din-

tre noi, îmi este extrem de 

greu să înțeleg cum unii vâs-

lesc într-o direcție, iar ceilalți 

vâslesc exact invers și mențin 

barca în furtună și riscă chiar 

s-o scufunde”, a declarat edi-

lul, într-o intervenție live la 

Realitatea TV.

Emil Boc: „Am ajuns 
oaia neagră a Europei”

„România a reușit o bu-

nă parte din timp să țină pan-

demia sub control, a luat mă-

suri din timp, graduale, im-

plementate, s-au văzut re-

zultatele. În momentul în ca-

re a început sarabanda poli-

ticienilor, combinate cu niște 

decizii iresponsabile ale 

Curții Constituționale, am in-

trat pe o pantă de am ajuns 

oaia neagră a Europei. Prac-

tic, ni se închid în nas toate 

ușile în UE, când eram un 

model de bună practică pâ-

nă recent”, a acuzat edilul.

Emil Boc spune că numă-

rul alarmant al infectărilor 

cu virusul SARS-CoV-2 este 

„produsul inconștienței po-

liticienilor”, iar coronaviru-

sul „este ajutat de decizii 

iresponsabile”. El a arătat că, 

dacă în perioada stării de 

urgență s-a ajuns la o capa-

citate maximă de 70% la 

Secțiile de Anestezie Terapie 

Intensivă (ATI), acum ne în-

dreptăm vertiginos spre o 

umplere completă. „Vom 

ajunge ca în situația Italiei, 

ca medicii să decidă cine 

trăiește și cine moare”, aver-

tizează Boc.

„Nu e normal ca mecani-

cii să ia decizii în locul me-

dicilor și a juriștilor în pli-

nă pandemie, de parcă ar 

merge juriștii să piloteze un 

avion pe timp de furtună. 

(...) Fac legea în țara asta 

cei care sunt complet 

neaveniți în domeniu, iar 

acest lucru e și produsul 

«muncii» noastre, noi i-am 

votat, noi i-am trimis aco-

lo! Sper să învățăm din acest 

exercițiu la alegerile urmă-

toare, pe cine punem 

ștampila”, a spus Boc.

Ungureanu cere testarea 
angaților din 
Primăria Cluj-Napoca

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu, candi-

dat la funcția de primar al 

municipiului Cluj-Napoca, 

s-a declarat nemulțumit de 

modul în care a ales 

administrația locală să tra-

teze cazurile de infectare cu 

coronavirus de la Primărie. 

El îl acuză și pe șeful 

Direcției de Sănătate Publi-

că (DSP) Cluj, dr. Mihai Mo-

isescu, că refuză să testeze 

personalul din Primărie.

„Mi-au scris mulți 

funcționari din Primărie ca-

re sunt foarte speriați și cer 

cu disperare testarea, cine 

răspunde pentru sănătatea 

lor? Am trimis această soli-

citare șefului DSP Cluj, un 

dinozaur complice la toată 

mizeria și corupția din sis-

temul sanitar din Cluj-Napo-

ca! L-am avertizat ofi cial pe 

Moisescu că riscă să răspun-

dă penal dacă nu își face 

treaba și face jocuri politice 

meschine! Viața are priori-

tate! Testați toți angajații Pri-

măriei Cluj-Napoca, domnu-

le Boc, nu vă jucați cu viețile 

oamenilor!”, a declarat par-

lamentarul clujean.

„Să avem grijă, că perso-

nalul medical, cei care lu-

crează în Direcțiile de Sănă-

tate Publică au ajuns la un 

grad foarte ridicat de obo-

seală. Ei sunt adevărații eroi, 

fie că sunt considerați 

torționari, ori le sunt luate 

instrumentele de luptă îm-

potriva acestei boli, vom in-

tra cu toții în colaps. Gestu-

rile politicienilor le condamn 

în primul rând pentru că sunt 

iresponsabile și neagă ade-

vărul, realitatea!”, a decla-

rat, în schimb, Emil Boc.

Emil Boc: „Nu e normal ca mecanicii să ia decizii în locul medicilor, în plină pandemie!”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Remus Lăpușan, candidatul 

partidului PRO România la 

Consiliul Județean Cluj, 

și-a prezentat, joi, programul 

de guvernare a județului.

Remus Lăpușan a decla-

rat că își dorește să transfor-

me Consiliul Județean Cluj 

într-o instituție „mai accesi-

bilă publicului”, care să „in-

terconecteze sectoarele im-

portante de activitate” din 

județ: mediul de afaceri, 

educația, sănătatea.

„Din punctul meu de vede-

re, Consiliul Județean 

funcționează ca o instituție bi-

rocratică, nu este nimic care să 

îl diferențieze în raport cu alte 

instituții și asta mi-aș dori, ca 

principiu, să existe o instituție 

la nivelul căreia lumea să știe 

de exemplu, că Consiliul 

Județean este cel care gestio-

nează tot ceea ce înseamnă par-

te de dezvoltare la nivel local 

în județul Cluj, care gestionea-

ză și la fi gurat, dar și la pro-

priu proiectele de dezvoltare, 

pentru că din punctul meu de 

vedere, în acest județ nu exis-

tă în prezent o conexiune foar-

te clară între tot ce înseamnă 

mediul de afaceri, educație, să-

nătate. Există o problemă în a 

pune în valoare anumite resur-

se, pentru că nu există căi ca-

re să ne unească pentru a du-

ce în direcția dezvoltării cu ade-

vărat a județului Cluj”, a ară-

tat Remus Lăpușan.

Consiliul Județean, 
organizat 
pe funcționalități

Candidatul PRO România 

propune o organizare a 

direcțiilor ce țin de 

administrația județeană pe 

funcționalități, astfel încât 

proiectele pe fi ecare dome-

niu să fi e gestionate de ma-

nageri competenți și capabili 

să găsească soluții pentru pro-

blemele din sectorul respec-

tiv, după modelul adoptat de 

alte state europene.

„Din punctul meu de ve-

dere, ar trebui să avem o 

organizare foarte clară pe 

funcționalități, acest lucru 

poate să meargă și la Con-

siliul Județean, dar poate 

să ajungă și în teritoriu, la 

nivel de comunități. În ul-

timii ani, la nivel de mana-

gement, toată lumea vrea 

să meargă pe direcții de 

funcționalitate. De exemplu, 

avem partea de infrastruc-

tură, de la drumuri județene 

la rețeaua de apă și canal. 

Teoretic, ar trebui să existe 

o direcție care să se ocupe 

de la cap la coadă de aceas-

tă zonă. Avem partea de să-

nătate care este foarte im-

portantă în această perioa-

dă. Ar trebui să existe o 

structură care să ia toate 

problemele de pe această 

zonă și să le găsească re-

zolvare. Pe partea de buget 

ar trebui să existe o echipă 

foarte competentă, care să 

știe să răspundă la orice so-

licitări legate de partea a-

ceastă. La partea de fonduri 

europene, o structură care 

să fie integrată cu celelalte 

funcționalități care ar pu-

tea să existe la nivelul Con-

siliului Județean. Ar trebui, 

din punctul meu de vedere, 

să existe o organigramă ca-

re să răspundă cerințelor 

actuale de dezvoltare la ni-

verlul județului Cluj și să 

fie în ton cu cerințele euro-

pene și mondiale”, a spus 

Remus Lăpușan.

Soluții pentru 
producătorii locali

Coordonatorul PRO Româ-

nia Cluj a vorbit și despre 

nevoia de a promova și 

susține producătorii locali, 

propunând crearea unei 

evidențe cu toți producăto-

rii din Cluj care să arate și 

performanța fi ecăruia.

„Sunt foarte multe discuții 

despre promovarea produ-

selor românești, dar deo-

camdată nu există niciun fel 

de soluție. Cred că trebuie 

foarte multă comunicare și 

ar trebui să știm exact ce 

producem la nivelul județului 

Cluj. Eu aș propune să avem 

un sistem de performanță 

pe ceea ce înseamnă partea 

de dezvoltare pe produse 

românești, împreună cu cei 

de la statistică, cei de la 

Direcția agricolă și nu nu-

mai, ar trebui să definim în 

ce punct suntem în acest 

moment și să vedem evoluția 

după patru ani de zile, sau 

după 10 ani de zile. Trebu-

ie să vedem ce se consumă 

în acest moment în județul 

Cluj și să vedem ce putem 

să facem ca acest indicator 

să ne ducă într-o zonă în 

care să fim mulțumiți. Nu 

mă gândesc doar la produ-

se alimentare, mă gândesc 

și la IT, la zona medicală”, 

a mai spus Lăpușan.

Partid nou, oameni noi

În ceea ce privește lista 

candidaților la alegerile lo-

cale, aceasta va fi  defi nitiva-

tă în perioada următoare și 

prezentată publicului, 

Lăpușan menționând că ma-

joritatea candidaților sunt 

oameni noi, care au activat 

până acum în alte domenii 

de activitate și s-au orientat 

abia recent spre politică.

„Ne dorim să fi m susținuți 

sau votați pe baza progra-

mului și pe baza proiectelor 

pe care o să le anunțăm în 

perioada următoare, nu sunt 

adeptul «arcanului». (...) În 

acest moment, sunt compe-

titori electorali care aruncă 

după primari cu arcanul prin 

județ, așa cred ei că vor 

câștiga. Mi se pare că, totuși, 

în anul 2020, este o chesti-

une care nu face cinste cla-

sei politice”, a conchis Re-

mus Lăpușan.

Lăpușan și-a prezentat programul de guvernare
Candidatul PRO România la șefia CJ Cluj vrea să pună accent pe produsele locale, educație și sănătate

Remus Lăpușan (foto centru), candidatul partidului PRO România la CJ, și-a prezentat programul de guvernare a județului

O altă latură menționată de 
candidatul la funcția de 
președinte al Consiliului 
Județean este sportul clujean, 
care, din punctul său de vede-
re ar trebui susținut mai mult 
de administrația județeană 
pentru a performa.

De asemenea, fostul consilier 
județean, fost președinte PSD 
Cluj, spune că educația ar fi  
trebuit susținută mai mult în 
perioada stării de urgență, 
prin alocarea de fonduri din 
bugetul județului pentru 
achiziționare de laptopuri pen-
tru elevi. De asemenea, alocă-
rile spre sănătate ar trebui 
majorate, a mai arătat el, cu 
toate că, în ultimii ani, 
Consiliul Județean Cluj a făcut 
investiții importante în acest 
domeniu.

Nu în ultimul rând, Lăpușan a 
declarat că Aeroportul Cluj ar 
trebui susținut în această peri-
oadă difi cilă pe care sectorul 
transporturilor o traversează, 
pentru a putea realiza proiec-
tele cu fi nanțare europeană.

Sportul, sănătatea 
și educația – mai 
mulți bani din 
bugetul județului
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În ultima perioadă, în 

spaţiul public s-au înmul-

ţit apelurile de implicare 

voluntară şi ajutorare a 

semenilor afl aţi în sufe-

rinţă, pentru care un 

strop de sânge ar putea 

însemna salvarea vieţii.

În perioada 15-16 iulie, 

jandarmii din cadrul Inspec-

toratului de Jandarmi Jude-

ţean (IJJ) Cluj s-au prezen-

tat la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină din 

Cluj-Napoca, pentru a dona 

sânge într-o nouă campanie 

organizată la nivel naţional 

de către Jandarmerie şi Pa-

triarhia Română.

Peste 1.000 de jandarmi 

din toată ţara, printre care şi 

jandarmii din cadrul Grupă-

rii de Jandarmi Mobile Cluj-Na-

poca, au mers să doneze sân-

ge pe fondul numărului ma-

re de îmbolnăviri şi a rezer-

velor din ce în ce mai mici 

din spitale, mai ales în con-

diţiile actuale.

Sub 2% dintre români 
donează sânge

Cele mai recente statistici 

arată că nici măcar 2% din 

populaţia României nu donea-

ză anual sânge, adică de aproa-

pe 4 ori mai puţin decât me-

dia europeană. Asta înseam-

nă că este nevoie urgentă de 

sânge pentru bolnavii din spi-

tale, iar ajutorul oamenilor 

contează enorm.

„Jandarmii sunt parte a co-

munităţii şi participă constant 

la campaniile sociale iniţiate 

de diferiţi reprezentanţi ai so-

cietăţii civile, iar de această 

data ne-am alăturat Patriarhi-

ei Române, în efortul comun 

de a aduce speranţă şi încre-

dere celor a căror viaţă depin-

de de un gest simplu: acela 

de a dona sânge”, transmite 

conducerea IJJ Cluj.

Jandarmii clujeni au donat sânge

Un lanţ de supermarket-

uri, partener strategic 

al festivalului clujean 

Electric Castle, a făcut o 

donaţie pentru a sprijini 

restaurarea Castelului 

Bánffy, de la Bonţida.

A fost donată suma de 

100.000 de lei pentru a ajuta la 

reabilitarea castelului, chiar da-

că organizatorii festivalului Elec-

tric Castle au fost nevoiţi să amâ-

ne ediţia din acest an, din cau-

za pandemiei. Suma donată se 

va adăuga celor 94.500 de lei, 

donaţi în anul 2019, printr-o 

campanie derulată în cadrul fes-

tivalului. Banii vor fi  redirecţi-

onaţi fundaţiei Transylvania 

Trust, care coordonează proiec-

tul reabilitării castelului Bánffy.

Castelul se pregăteşte 
pentru ediţia din 2021

Banii vor fi  folosiţi la con-

strucţia interioară a castelului, 

în clădirea principală. Astfel par-

ticipanţii Electric Castle 2021 vor 

avea şansa să exploreze ziduri-

le construite în secolul al XVI-lea.

„Noua donaţie ne permite 

să continuăm lucrările interi-

oare pe care le-am amânat cel 

puţin un an, întrucât fondu-

rile de care dispunem acum 

sunt direcţionate doar spre 

consolidare, respectiv reface-

rea structurii de rezistenţă. În 

urma renovărilor, monumen-

tul istoric se va apropia de ve-

chiul său statut de «Versailles 

al Transilvaniei»”, a declarat 

Hegedüs Csilla, preşedintele 

Transylvania Trust.

Comunitatea din Bonţida 
simte lipsa festivalului

Întreaga comunitate din Bon-

ţida resimte absenţa miilor de 

fani care se adunau an de an 

la Electric Castle, dar şi a veni-

turilor şi locurilor de muncă de 

pe urma festivalului.

Lanţul de supermarketuri a 

derulat diverse programe so-

ciale, începând cu anul 2017, 

pentru a ajuta comunitatea, 

chiar şi în afara perioadei de 

festival. Voluntarii, împreună 

cu localnicii au colaborat în 

programe precum „Vacanţa în 

pandemie”, care presupune o 

lună întreagă de activităţi şi e-

ducaţie dedicată copiilor din 

familii defavorizate sau pro-

gramul „Pâine şi mâine”.

Persoanele care doresc să 

susţină lucrările Castelului 

Bánffy se pot alătura campa-

niei de donaţii directe, care 

este derulată până în data de 

31 iulie, pe Entertix.

Donație de 100.000 
de lei pentru restaurarea 
Castelului Bánffy
Noua donație permite continuarea lucrărilor 
interioare amânate de mai bine de un an

Banii donați vor fi  folosiți la construcția interioară a castelului, 
în clădirea principală

Un eveniment de localiza-

re şi strângere a deşeuri-

lor de pe malul râului 

Someşul Mic va avea loc, 

sâmbătă, în cadrul proiec-

tului „Cu Apele Curate”.

Activiştii clujeni se pregă-

tesc să caute deşeurile de pe 

malul Someşului Mic şi să 

strângă o parte din ele la eve-

nimentul organizat de Asoci-

aţia Societate Organizată Sus-

tenabil (SOS), alături de Aso-

ciaţia „Mai Mult Verde”, în 

cadrul proiectului „Cu Apele 

Curate”, cu sprijinul unui lanţ 

de supermarketuri.

„Participă şi tu! Strângem 

deşeuri la barajul din Flo-

reşti, sâmbătă, ora 12:00. 

Stăm în grupuri restrânse, 

păstrând distanţa socială. 

Vâslim de la barajul din Flo-

reşti până la ştrandul Sun 

pentru a ajunge în zone un-

de nu există alei. O parte 

dintre noi cartează deşeuri-

le pe dig, cu bicicleta între 

Floreşti şi Gilău, coordonaţi 

de Clubul de Cicloturism 

Napoca”, este apelul depu-

tatului independent de Cluj.

Activiştii solicită 
o curăţenie amplă 
în trei localităţi

La eveniment va fi  amena-

jat şi un atelier de sesizări, 

iar cererile vor fi  trimise atât 

la Apele Române şi Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, cât 

şi la Primăriile Floreşti şi Gi-

lău, respectiv Garda de Me-

diu, Compania de Apă Someş 

SA şi Consiliul Judeţean Cluj, 

pentru a demara o acţiune 

amplă de curăţenie între cele 

trei localităţi – Cluj-Napoca, 

Floreşti, Gilău.

„Le oferim şi soluţia pe 

termen lung: cea mai cir-

culată pistă de biciclete din 

ţară, între Apahida şi Gi-

lău, prin Cluj-Napoca şi Flo-

reşti, pe malul Someşului 

Mic, astfel încât zonele de 

depozitare ilegală, tranzi-

tate la minut, să dispară!”, 

mai spune parlamentarul 

clujean, director executiv 

al Asociaţiei SOS.

Acţiune de colectare a deşeurilor 
pe malul Someşului Mic

În contextul în care activiștii se plâng în permanenţă de 
mormanele uriașe de gunoaie adunate pe malurile 
Someșului Mic, Emil Boc le ia apărarea clujenilor. Vechiul 
sistem plutitor de colectare din zona cartierului Grigorescu 
nu a rezistat presiunii și a fost spart de plutitorii mari care 
veneau din amonte – canapele, dulapuri, coteţe de animale 
de dimensiuni mici, frigidere, etc., astfel că a fost schimbat.

„Nu clujenii sunt vinovaţi de gunoaiele de pe Someș, e 
foarte clar! Nu clujenii poluează Someșul, gunoaiele pe 
care le avem pe Someș vin din amonte. Asta e realitatea! 
În Cluj nu există oameni care să arunce gunoaie în 
Someș, pe malurile Someșului sunt în permanenţă activi-
tăţi de salubrizare. Noi ne confruntăm cu gunoaiele din 
amonte nu de astăzi, ci de ani de zile”, a punctat prima-
rul municipiului Cluj-Napoca.

Emil Boc, foc și pară pe clujenii din amonte
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Lacurile naturale 

din Ocna Sibiului s-au 

redeschis pentru turiştii 

dornici de relaxare 

şi de o porţie de sănăta-

te. Sibienii se pot bucura 

de o vizită pe „litoralul 

Ardealului“ în deplină 

siguranţă.

La doar câţiva kilometri 

de municipiul Sibiu vă aş-

teaptă lacurile sărate de la 

Ocna Sibiului. În staţiunea 

balneară se tratează bolile 

aparatului locomotor, reu-

matismele degenerative cro-

nice, preartrozele şi artro-

zele, spondilozele, precum 

şi diferite afecţiuni gineco-

logice. Nămolul sapropelic 

fosil din lacurile sărate are 

numeroase beneficii pentru 

afecţiunile dermatologice şi 

locomotorii.

„Cura de aer pe plaja ame-

najată a lacurilor şi cura de 

teren în aer liber, împreună 

cu helioterapia, conferă or-

ganismului o acţiune de cru-

ţare sedativă, constituie un 

factor terapeutic în tratamen-

tul afecţiunilor reumatisma-

le şi ginecologice, precum şi 

un factor de călire a organis-

mului”, spun reprezentanţii 

complexului.

Măsuri speciale

Pentru siguranţa vizitato-

rilor, responsabilii staţiunii 

au luat toate măsurile de dis-

tanţare socială şi igienă în 

vederea prevenirii răspândi-

rii noului coronavirus. Ast-

fel, nisipul a fost reîmpros-

pătat, şezlongurile sunt aşe-

zate în perechi, la o distan-

ţă de 2 metri, turiştilor li se 

măsoară temperatura la in-

trare, toaletele au fost dota-

te cu recipiente cu dezinfec-

tanţi, iar dezinfecţia acesto-

ra se face din jumătate în ju-

mătate de oră, în funcţie şi 

de fl uxul de turişti.

„Ne-am gândit să facem şi 

anunţuri la fi ecare 30 de mi-

nute cu toate aceste măsuri 

de distanţare socială, prin sis-

temul nostru de anunţuri. La 

intrarea în apă, turiştii sunt 

sfătuiţi să nu staţioneze pe 

malurile lacurilor şi pe scări-

le de acces, iar în apă se apli-

că aceleaşi reguli ca şi pe us-

cat”, a menţionat primarul 

Claudiu George Predescu.

Tarife neschimbate

La fel ca anul trecut, la in-

trarea în complex se percepe 

o taxă de 20 de lei pentru 

adulţi şi 10 lei pentru copiii 

cu vârsta peste 10 ani, iar cei 

sub această vârstă benefi cia-

ză de gratuitate. Preţul parcă-

rii este 5 lei/zi. În perioada 

13 iunie-23 august, tichetul 

de parcare rămâne la acelaşi 

preţ, dar se vor aplica tarife 

de vârf de sezon pentru acces 

la lacuri, respectiv 25 lei/zi 

pentru adulţi şi 15 lei pentru 

copiii peste 10 ani.

Pe cei care doresc să pe-

treacă mai mult timp la Ocna 

Sibiului, pensiunile îi găzdu-

iesc la preţuri pornind de la 

70 de lei pe noapte.

Ocna Sibiului poate găzdui 

6000 de vizitatori pe zi.

Litoralul de acasă. Ocna Sibiului își primește 
turiștii în cele mai bune condiții!

Lacurile naturale din Ocna Sibiului s-au redeschis pentru turiştii dornici de relaxare
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Darius Echim

În Duminica a 5-a după 

Rusalii, 12 iulie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

afl at în mijlocul credincio-

şilor din localitatea 

Aghireşu-Fabrici, 

Protopopiatul Huedin, 

judeţul Cluj. Cu acest pri-

lej, chiriarhul a resfi nţit 

biserica de lemn, monu-

ment istoric, cu hramul 

„Naşterea Maicii 

Domnului”, ridicată în 

urmă cu 280 de ani, care, 

în ultimii ani, a trecut 

prin ample lucrări 

de restaurare 

şi înfrumuseţare.

De asemenea, Mitropolitul 

Andrei al Clujului a binecu-

vântat noul altar de vară, con-

struit în curtea lăcaşului de 

cult, fi ind pus sub ocrotirea 

Icoanei Maicii Domnului „Pro-

dromiţa” de la Sfântul Munte 

Athos, cinstită astăzi în Bise-

rica Ortodoxă. După aceea, pe 

altarul de vară, Mitropolitul 

Andrei a ofi ciat Sfânta Litur-

ghie, înconjurat de un sobor 

de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte: 

consilierul cultural al Arhiepi-

scopiei Clujului, preotul Bog-

dan Ivanov, consilierul epar-

hial pe probleme de misiune 

şi protocol, arhidiaconul Cla-

udiu Grama, protopopul de 

Huedin, preotul Dan Ionuţ Lu-

puţan, preotul paroh Sebasti-

an Şerban, arhidiaconul An-

drei Stoian, fi u al satului, pre-

cum şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice duminicale, Părintele 

Mitropolit Andrei le-a adresat 

celor prezenţi un cuvânt de în-

văţătură, vorbindu-le despre 

indiferentismul religios din so-

cietatea actuală.

„Sunt mulţi contemporani 

de-ai noştri care n-au preocu-

pări religioase, nici nu le este 

milă de contemporanii lor ca 

să îi ajute în necazurile pe ca-

re le au, ci se gândesc mai mult 

la cele materiale, la câştigul 

lor. Sunt indiferenţi din punct 

de vedere religios, aşa cum 

erau locuitorii din Gadara, erau 

preocupaţi de porcii lor. Şi, mai 

mult decât atât, cei din Gada-

ra ca şi cei de astăzi nu prea 

cred în existenţa diavolului. 

Credem în nenumărate mici 

rele, ne e teamă de nenumă-

rate primejdii, dar am încetat 

să mai credem în existenţa lui 

şi să ne fi e frică de adevărata 

primejdie. Răul cel mare e dia-

volul. În spatele lucrurilor ca-

re ni se par nouă normale, cu 

multă discreţie lucrează dia-

volul. Şi dumneavoastră mi-aţi 

putea da o seamă de exemple, 

cât de şiret este el. Exemplu 

pe care vi l-aş putea da con-

cret, acum, din zilele acestea, 

este că comunitatea internaţi-

onală nu a reacţionat aşa cum 

se cuvine când a fost vorba de 

Biserica «Sfânta Sofi a», unde 

sute de ani creştinii s-au ru-

gat, acum să fi e transformată 

în moschee, e un păcat mare”, 

a spus Înaltpreasfi nţia Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul a 

hirotonit întru preot pe diaco-

nul Silviu Rad, profesor de re-

ligie la Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă” din Cluj-Napoca, pe 

seama Parohiei Jucu Gară, Pro-

topopiatul Cluj I, iar pe mona-

hul Nicolae Bădescu, de la Mă-

năstirea Oarţa de Sus, l-a hi-

rotonit ierodiacon.

La chinonic, Maria Şerban, 

absolventă a Seminarului Teolo-

gie Ortodox din Cluj-Napoca, a 

interpretat mai multe pricesne.

Pentru întreaga activitate 

desfăşurată în parohie, Părin-

tele Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei l-a hirotesit iconom sta-

vrofor pe parohul Sebastian 

Şerban, cu dreptul de a purta 

crucea pectorală. Prim-epitro-

pul parohiei, Mircea Marc, a 

primit Ordinul „Sfântul Ierarh 

Pahomie de la Gledin”. De ase-

menea, membrii comitetului şi 

consiliului parohial au primit 

diplome de aleasă cinstire, pre-

cum şi alţi binefăcători.

Biserica de lemn, cu hra-

mul „Naşterea Maicii Domnu-

lui”, monument istoric, con-

struită la sfârşitul secolului al 

XVIII-lea (1740 după unii is-

torici), a fost strămutată din 

satul vecin, Dumbrava, în anul 

1972, în noul cimitir al locali-

tăţii Aghireşu-Fabrici. Stilul ar-

hitectural al bisericii de lemn 

este specifi c zonei de nord a 

Munţilor Apuseni.

Parohia Aghireşu-Fabrici de-

ţine şi o biserică de zid, con-

struită în perioada 1991-2000.

Biserica de lemn, monument 
istoric, a Parohiei 
Aghireşu-Fabrici, resfinţită 
de Mitropolitul Clujului

Sâmbătă, 11 iulie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului a pus 

piatra de temelie pentru 

noua biserică ce va deservi 

nevoile spirituale ale paci-

enţilor şi medicilor Secţiei 

de Hematologie a 

Institutului Oncologic „Ion 

Chiricuţă” din Cluj-Napoca. 

Lăcaşul de cult va purta hra-

mul „Sfântul Sfi nţit Mucenic Ci-

prian” şi va fi  construit în cur-

tea secţiei institutului, de pe Bu-

levardul 21 Decembrie 1989.

Cu acest prilej, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei, înconjurat 

de un sobor de clerici, a ofi ciat 

slujba punerii pietrei de teme-

lie pentru noua biserică şi a bi-

necuvântat locul unde va fi  edi-

fi cat viitorul lăcaş de cult.

Din sobor au făcut parte: 

exarhul mănăstirilor din Ar-

hiepiscopia Vadului, Feleacu-

lui şi Clujului, arhimandritul 

Dumitru Cobzaru, consilierul 

eparhial pe probleme de mi-

siune şi protocol, arhidiaco-

nul Claudiu Grama, protopo-

pul de Cluj II, preotul Alexan-

dru Constantin Ciui, preotul 

misionar al institutului onco-

logic, Ciprian Mişin, precum 

şi alţi preoţi invitaţi.

La fi nal, Părintele Mitropolit 

Andrei a rostit un cuvânt de în-

văţătură, vorbindu-le celor pre-

zenţi despre importanţa ridică-

rii unei biserici în vremurile ac-

tuale, precum şi despre nevoile 

trupeşti şi sufl eteşti ale omului.

Pentru întreaga activitate des-

făşurată în slujba aproapelui, ie-

rarhul l-a hirotesit iconom, cu 

dreptul de a purta brâul roşu, 

pe preotul misionar al Secţiei de 

Hematologie, Ciprian Mişin. Po-

trivit preotului Ciprian Mişin, 

demersurile pentru ridicarea lă-

caşului de cult au început în ur-

mă cu opt ani, fi ind fi nalizate 

abia acum. De asemenea, a 

adaugat că lucrările pentru ridi-

carea bisericii vor demara săp-

tămâna viitoare.

Clădirea în care fucţionea-

ză Secţia de Hematologie a 

Institutului Oncologic „Prof. 

Dr. Ion Chiricută” din 

Cluj-Napoca apartine Funda-

ţiei Gojdu. Secţia de Hema-

tologie este împărţită pe mai 

multe pavilioane: pavilionul 

principal, cu cele 14 saloa-

ne având în total 56 de pa-

turi, un pavilion care adă-

posteşte laboratorul secţiei, 

un pavilion de radiologie si 

un pavilion în care se găseş-

te serviciul de ambulator.

Pacienții si medicii Secţiei de Hematologie a Institutului 
Oncologic din Cluj-Napoca vor avea un loc de rugăciune

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Pe 22 iulie 2020, Părintele 

Patriarh Daniel împlineşte 

69 de ani. De aici, din 

Cluj, de lângă zvelta cate-

drală ridicată de episcopul 

Nicolae Ivan, gândurile 

noastre bune se îndreaptă 

către Preafericirea Sa, iar 

pe Bunul Dumnezeu Îl 

rugăm să-i dăruiască ani 

mulţi cu sănătate.

Pe 4 noiembrie 1933, în a-

junul sfi nţirii monumentalei 

Catedrale din Cluj, Episcopul 

Nicolae Ivan i se adresa Pa-

triarhului Miron Cristea cu ur-

mătoarele cuvinte: „este cu 
adevărat o minune că aici, 
în acest oraş al excluderii, 
în oraşul umilinţelor şi su-
ferinţelor noastre pământeşti, 
vedem în mod real crucile 
acestei impunătoare Catedra-
le ortodoxe înălţate spre 
cer…”. Eparhia se reînfi inţa-

se încă din 1921, iar readuce-

rea ei la viaţă fusese anticipa-

tă de înfi inţarea Consistoriu-

lui Eparhial al Clujului, în 

1919, după Marea Unire.

Tot atunci, în 1919, s-a înfi -

inţat şi Universitatea româneas-

că de la Cluj „cea mai de sea-

mă instituţie românească a în-

ceputului noii epoci istorice”. În 

cursul inaugural, Vasile Pârvan 

creiona, folosindu-se de graiul 

epocii, intenţia spirituală pro-

gramatică a acestei Universi-

tăţi: „Cântăreţii divini ai fru-

mosului, profeţi incomparabili 

ai adevărului vor da viziunea 

sublimului, în formă transcen-

dental ritmată română, tuturor 

popoarelor şi tuturor timpurilor 

… Desfăţi, dar aripile, sufl et al 

naţiunii mele, loveşte cu ele pu-

ternic şi larg aerul lumii de jos 

şi ia-ţi ca un vultur sborul în 

zările senine şi curate”.

Acum, în aceste vremuri di-

fi cile, Preafericitul Părinte Patri-

arh Daniel a ridicat „ctitorie pen-

tru veşnicie”, pentru că ea, Ca-

tedrala Naţională, va grăi peste 

ani despre credinţa, jertfelnicia 

şi dragostea faţă de valorile spi-

rituale ale unei generaţii.

De fapt şi personalitatea Prea-

fericirii Sale este pe măsura aces-

tei ctitorii şi de aceea mi-am in-

titulat unul din cuvintele mele: 

„Patriarh puternic pentru vre-

muri difi cile”. Şi, n-am fi  sin-

ceri, dacă n-am recunoaşte că 

vremurile pe care le trăim sunt 

difi cile. Sunt difi cile nu numai 

când ne referim la situaţia eco-

nomică precară, care-i eviden-

tă, ci şi când ne referim şi la cea 

spirituală. Referindu-se la aces-

te vremuri, Sfântul Apostol Pa-

vel zicea: „În zilele din urmă, 

vor veni vremuri grele; că vor fi  

oameni iubitori de sine, iubitori 

de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hu-

litori, neascultători de părinţi, 

nemulţumitori, fără cucernicie” 

(2 Timotei 3, 1-2).

Avva Pamvo, în acelaşi spi-

rit, spunea profetic: „în astfel 

de vremuri se va răci dragos-

tea multora şi va fi  mult ne-

caz … va intra încă şi în no-

rod necredinţă, desfrânare, 

urâciune, vrajbă, zavistie, în-

tărâtări, furtişaguri şi beţie”.

Atât profeţiile biblice cât şi 

cele patristice se referă la pati-

mile dominante astăzi: lăco-

mie, senzualitate şi individua-

lism exacerbat. Omul care-şi 

pune problema spirituală se 

luptă împotriva acestei stări de 

lucruri ştiind că lupta lui „nu 

este împotriva trupului şi a sân-

gelui, ci împotriva începătorii-

lor, împotriva stăpâniilor, îm-

potriva stăpânitorilor întuneri-

cului acestui veac, împotriva 

duhurilor răutăţii, care sunt în 

văzduhuri” (Efeseni 6, 12). Lu-

mea în care trăim noi trebuie 

exorcizată de rău şi îndreptată 

pe calea binelui.

Purtătorul de steag în aceas-

tă luptă este Preafericitul Pă-

rinte Daniel, Patriarh puternic 

pentru vremuri difi cile. Iar unul 

dintre bastioanele pe care le 

ridică în calea valului vremel-

niciei ce ne poate îneca este 

Catedrala Mântuirii Neamului.

Spiritul în care acţionează şi 

se roagă Preafericirea Sa este cel 

care l-a animat pe Miron Cris-

tea, primul Patriarh al Români-

ei, care la 1 decembrie 1918, la 

Alba Iulia se ruga aşa: „Doam-

ne, Dumnezeul nostru, Tu eşti 

Părintele nostru, Tu ai văzut 

strâmtorarea părinţilor noştri şi 

ai auzit strigarea lor, căci se fă-

cuseră ei ca fl oarea în brumă şi 

plecat spre pulbere era sufl etul 

lor, şi trupul lor lipit de pământ”. 

Şi dacă primul Patriarh, şi cei 

patru care au urmat, datorită 

strâmtorărilor de tot felul, n-au 

putut ridica această ctitorie pen-

tru veşnicie, o ridică ce de-al şa-

selea Patriarh.

Cu toată deschiderea sa în-

spre lume, înspre valorile eu-

ropene şi ecumenism, Patriar-

hul nostru rămâne înrădăcinat 

în Tradiţia înaintaşilor săi. Cre-

de şi mărturiseşte, aşa cum au 

crezut şi mărturisit moşii şi 

strămoşii noştri. Crede în Dum-

nezeu, Unul în fi inţă şi între-

it în Persoane, Care i-a creat 

pe ei şi pe noi, Care ne-a ocro-

tit şi înălţat peste veacuri în 

glia pe care ne-a dăruit-o ca 

să ne rodească tărie trupului 

şi înţelepciune minţii.

Patriarhul este „fi gura impu-

nătoare, înţeleaptă, fermă, aşe-

zată, senină, limpede în gând, 

uşor profetică, afabilă, legată de 

neamul său cu pecetea şi rostul 

credinţei, bun până la eminent, 

teolog, umanist desăvârşit, în 

stare să renunţe la privilegiul vo-

luntarismului, iluziei şi libertă-

ţii exterioare, ordonându-şi în-

treaga viaţă în aşa fel încât, în 

lumea pe care o slujeşte, să nu 

rămână greşeli care să nu mai 

poată fi  îndreptate.”

Un Patriarh carismatic 
pentru vremuri atipice
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Berbec

 În această săptămână începi să acorzi 

mai multă atenție lucrurilor pe care ți le 

dorești. Astfel, iei o pauză de la încercarea 

de a-i face fericiți pe toți cei din jurul tău și 

te concentrezi pe a te face pe tine fericit. 

Taur

 Începi să ai din ce în ce mai multă în-

credere în propria persoană, iar acest lu-

cru te ajută în toate activitățile din aceas-

tă săptămână. În plus, reușești să duci la 

bun sfârșit o serie de proiecte mai vechi.

Gemeni

În această săptămână primești vești bu-

ne pe plan profesional și fi nanciar. Astfel, 

reușești să mai elimini din stresul pe care l-

ai acumulat în ultima vreme și, prin urma-

re, să te bucuri de reușite. Încearcă să nu ne-

glijezi persoanele importante din viața ta.

Rac

 În această săptămână găsești deter-

minarea necesară pentru a duce la bun 

sfârșit tot ceea ce îți propui. În plus, reușești 

să îi motivezi pe cei din jurul tău să își 

îndrepte atenția într-o anumită direcție. 

Ești un adevărat lider!

Leu

 Spiritualitatea te caracterizează, 

în această săptămână. Vrei să înveți 

cât mai multe lucruri despre tine și să 

îți dai seama ce îți dorești cu adevă-

rat de la viitor. 

Fecioară

Înveți să te implici mai mult acolo un-

de vezi probleme care necesită rezolva-

rea, fi e că ne referim la probleme care țin 

de comunitate sau la o problemă cu ca-

re se confruntă un prieten. 

Balanţă

Nu reușești să îți dai seama care este 

lucrul corect pe care trebuie să-l faci, într-

o anumită situație cu care te întâlnești la 

începutul săptămânii. Încearcă să discuți 

cu o persoană în care ai încredere despre 

problemele cu care te confrunți. 

Scorpion

Te gândești din ce în ce mai mult la 

vacanță. Simți nevoie să iei o pauză de 

la toată agitația din jurul tău. Totuși, în-

cearcă să faci planuri care să poată fi  mo-

difi cate pe ultima sută de metri și ascul-

tă și părerile persoanelor din jurul tău.

Săgetător

Săptămână aceasta este despre ro-

mantism. Petreci timp alături de parte-

nerul de cuplu și te bucuri de fi ecare 

moment de intimitate. În plus, reușiți să 

vă cunoașteți mai bine. 

Capricorn

În sfârșit reușești să iei o pauză de la 

toate responsabilitățile pe care le ai și să 

acorzi mai multă atenție relaxării. De a-

semenea, vrei să înveți să îți organizezi 

timpul astfel încât să poți sta cât mai mult 

în compania persoanelor importante. 

Vărsător

 În această săptămână te concentrezi 

pe tot ce înseamnă studiu. Vrei să înveți 

cât mai multe lucruri legate de un dome-

niu care te interesează de mult, iar acum 

găsești timp pentru acest lucru.  

Peşti

 Vrei să faci unele schimbări în viața 

ta în ceea ce privește dieta alimenta-

ră, dar și modul în care îți petreci tim-

pul liber. Astfel, înveți să fi i mai pro-

ductiv și, în plus, începi să adopți obi-

ceiuri alimentare sănătoase. 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 mp, 
mobilat, utilat modern, în bloc cu că-
rămidă cu mansardă, 4 etaje, cu lift, 
curată, parcare pâzită, zonă liniștită, 
str. Beiușului, poate fi  ocupat la vân-
zare. Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (3.5)

¤ 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 scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră 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 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Cumpăr casă modestă 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 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând parcele de teren în Chinteni 
în suprafaţa de 1400 și 1000 mp, 
preţ 40 și 25 euro mp. Pentru infor-
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maţii suplimentare sunaţi 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. (7.14)

¤ 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. 
Dorobanţilor nr. 97, preţ 360 euro, 
negociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0744-979793. (2.7)

¤ 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, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ 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 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona 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 Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., balcon 
închis. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI.
Cerințe: certifi cat 

califi care, studii medii, 
domiciliul în Cluj-Napoca, 
program 12/24 cu 12/48, 
salariu motivant, condiții 

optime de lucru.
Tel. 021-317.42.76, 

0720-133.112. 
(5.5*)

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

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Cerem și ofe-
rim seriozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru îngrijire 
vaci. Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi la la telefon 
0742-431611.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul gastro-
nomiei, part-time (în zilele libere), ex-
perienţă în domeniu. Cer și ofer serio-
zitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

INSTALATOR PRESTEZ 
SERVICII DE INSTALAȚII 
SANITARE, URGENȚE, 
MODIFICĂRI-MONTAJ 

SANITARE. 
Telefon 0753-841298. 

(5.7*)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (3.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profesi-
onale de calitate. Tel. 
0748-898271. (4.20)

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

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

¤ 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 localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

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

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

¤ Întreţinere, reparaţii, 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. (3.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, preţ 
300 RON. Prioritate au studenţii 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. (11.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (11.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (11.14)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tele-
fon 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.

PIERDERI

¤ S-a pierdut ștampila societăţii 
BALDWIN S.R.L., cod fi scal RO 
34095609 și înregistrată la Regis-
trul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/393/2015. O declarăm nulă.

¤ Pierdut certifi cate constatatoare 
modifi care sediu social pentru socie-
tatea BOUTIQUE IMOBILIARE S.R.L., 
C.U.I. RO 36200948. Se declară nul.

¤ S.C. DANELO S.R.L., C.U.I. RO 
16367292, J12/1567/2004, pier-
dut acte fi rmă, certifi cat de înre-
gistrare, constatator în scopul 
TVA și statut. Se declară nule.

¤ S.C. KARLA GRAND IMOBILI 
S.R.L., C.U.I. 34543109, 
J12/1518/2015, pierdut acte fi r-
mă, certifi cat de înregistrare și sta-
tut. Se declară nule.

¤ S.C. VOLA PUBLIS S.R.L., C.U.I. 
34474718, J12/1340/2015, pier-
dut acte fi rmă, certifi cat de înre-
gistrare și statut. Se declară nule.

¤ S.C. APUSENI PENSIUNEA AN-
DREI S.R.L., C.U.I.15570476, 
J12/1834/2003, pierdut acte fi r-
mă, certifi cat de înregistrare și 
statut. Se declară nule.

¤ Declar pierdut Certifi cat de Înre-
gistrare în Registrul Unic al Cabine-
telor Medicale cu nr. 2342. 01 din 
data de 18.10.2011. Se declară nul.
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ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ pentru INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN 
ŞI CONSTRUIRE IMOBILE CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ – 
DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII COMERCIALE 
ŞI SPAŢII BIROURI AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, PARCĂRI, 
TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, OPERAŢIUNI NOTARIALE 
(COMASARE ŞI DEZMEMBRARE)“, în comuna Gilău, sat 
Gilău, strada Balastierei, nr. F.N. (CF nr. 53342, nr. CAD 
53342/Gilău, C.F. nr. 56741, nr. CAD 56741/Gilău), județul 
Cluj, titular: S.C. ALTRADE COM S.R.L. - 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 trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce[at]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 900-
1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

ACORD DE MEDIU

COMUNA Tritenii de Jos anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Elaborare documentaţie pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire a obiectivului – Reţea de 
canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos“ în 
comuna Tritenii de Jos, sat. Pădureni, FN , Judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de: luni -joi între orele 
9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la sediul 
PRIMĂRIEI TRITENII DE JOS din comuna Tritenii de str. 
Principală nr. 392, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între 
orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00.

ANUNŢ 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. 1798/200 S.C. ROSSIMODA 
ROMÂNIA S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,Fabricarea 
încălțămintei" din localitatea Cluj Napoca, str. Traian Vuia, 
nr. 93D, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 9.00-
16.30; marţi, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00. 

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „PUD - ANSAMBLU 
ELECTROENERGETIC FORMAT DIN DOUĂ CENTRALE CE1+CE2 
DOTATE CU GRUPURI GENERATOARE ANTRENATE CU MOTOARE 
PE GAZ CU CAPACITATE 2x6,72 MWe PE PLATFORME 
BETONATE, AMENAJĂRI PARCĂRI ŞI PLATFORME BETONATE, 
CĂI INTERIOARE DE ACCES, SPAŢIU DE SERVICII AUXILIARE, 
AMPLASARE TRANSFORMATOARE T1, T2 ŞI TSI 1+2A, 
ÎMPREJMUIRI AFERENTE ŞI EXTINDERE REŢEA 20Kv“, în 
municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriştilor, nr. 157, 
judeţul Cluj.

Prima versiune a P.U.D. poate fi  consultată la sediul S.C. 
NOVA POWER & GAS S.R.L. din Cluj-Napoca, Calea Turzii, 
nr. 217, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00–
14.00 din data de 17.07.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 03.08.2020 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, telefon: 0264-
410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în 
vederea obținerii  avizului de mediu pentru  
,,AMENAJAMENTUL SILVIC UP I SĂCUIEU'', propus 
a fi  amplasat în comuna Săcuieu, jud. Cluj; titular: Primăria  
comunei  Săcuieu, Școala Gimnazială Săcuieu, Pașcalău 
Marioara, Pașcalău  Iosif, Potra Lenuța, Zirbo Rodica. 

Observațiile și comentariile  publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în  scris la Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților,  nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, fax: 0264412914, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9°°-14°°, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data  apariției anunțului.

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 

apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

SÂMBĂTĂ, 18 IULIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
1. Calea Moţilor între str. Vasile Alecsandri și str. Mihai Eminescu;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 21:00-06:00;

MARŢI, 21 IULIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
1. B-dul 21 Decembrie 1989 numerele impare, între str. Regele Ferdinand și b-dul 21 

Decembrie 1989 numerele 23-25;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

MIERCURI, 22 IULIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
1. Str. Spinoasă;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 08:00-20:00;

Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
2. Str. Partizanilor între str. Lombului și str. Giordano Bruno; str. Sălajulu; str. Busuiocului 

între str. Partizanilor și str. Vulpii; str. Sibiului; str.Sitarilor între str. Partizanilor și str. 
Vlădeasa; str. Pintenului; str. Spicului între str. Partizanilor și str. Spicului nr. 27; str. Stănescu 
Popa; str. Livezeni; str. Bumbești; str. Leonard Mociulski; str.Emil Gârleanu; str. Dâmbul 
Rotund; str. Al. Odobescu; str. Olteniei; str. Belgrad; str. Munteniei; str. Izvorului; str. 
Vișnilor; str. Sanatorului;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 08:00-12:00;

JOI, 23 IULIE 2020
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate
1. Str. Luncii între str. Ierbii și str. Aleșd;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa întreruperea 
furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor 
lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de facebook https://
www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă şi/sau amploare 
deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune 
o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau 
bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu 
cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI
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Şase jucători 
de la Dinamo, 
pozitivi la COVID-19
Testările efectuate de lotul echi-
pei de fotbal Dinamo la o clini-
că privată din București au indi-
cat rezultate pozitive la noul co-
ronavirus pentru 6 jucători, a 
declarat pentru Agerpres, se-
cretarul general al Ligii 
Profesioniste de Fotbal, Justin 
Ștefan.
„Avem o notifi care din partea 
celor de la Dinamo, conform 
căreia 6 jucători au fost depis-
taţi pozitiv. Au făcut testul obli-
gatoriu la fi ecare 14 zile la clini-
ca Regina Maria și la 6 dintre ei 
a ieșit pozitiv. Acum au fost re-
testaţi și urmează să primească 
răspunsul abia mâine”, a decla-
rat Ștefan, joi.
Mihai Popescu și Vali Lazăr nu 
au niciun fel de simptom, spre 
deosebire de Alexandru Răuţă 
care este cel mai afectat dintre 
cei 6: are o febră foarte mare și 
dureri musculare puternice.
Ceilalţi 3, Filip Mrzljak, Ricardo 
Grigore și Ștefan Fara, au acu-
zat dureri de cap și dureri în zo-
na ochilor.

FC Porto, campioană 
în Portugalia

FC Porto a cucerit miercuri al 
29-lea său titlu de campioană a 
Portugaliei la fotbal, după ce 
s-a impus cu scorul de 2-0 în 
derby-ul cu Sporting Lisabona, 
din etapa a 32-a a campionatu-
lui, pe teren propriu.
În urma acestui success „drago-
nii” s-au desprins la opt puncte 
de rivala Benfi ca, iar aceasta 
nu mai are nicio șansă să recu-
pereze ecartul în cele două eta-
pe rămase.
În faţa unor tribune goale, 
Porto s-a impus prin golurile 
marcate de internaţionalul por-
tughez Danilo Pereira (64) și 
de atacantul malian Moussa 
Marega (90+1).

S-a stabilit ţintarul 
meciurilor 
din Cupa României
CSM București, deţinătoarea 
trofeului, va juca în semifina-
lele Cupei României la hand-
bal feminin cu SCM Gloria 
Buzău, dacă va trece în sfer-
turi de CSM Slatina, conform 
tragerii la sorţi efectuată onli-
ne la sediul FR de Handbal.
În cealaltă semifi nală, CS Rapid 
București va înfrunta câștigă-
toarea sfertului dintre campioa-
na SCM Râmnicu Vâlcea și HC 
Dunărea Brăila.
FR de Handbal a anunţat și 
programul meciurilor, în cazul 
în care lucrurile nu se vor pre-
cipita din cauza pandemiei de 
coronavirus și nu vor fi impu-
se alte restricţii. Astfel, sfertu-
rile restante din Cupa 
României FAN Courier se vor 
juca la 20 august, urmând ca 
Final Four-ul să aibă loc la 
22-23 august. În competiţia 
masculină, Final Four-ul Cupei 
României FAN Courier are loc 
pe 15-16 august.

Pe scurt

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca l-a pierdut 

pe Kerron Johnson, 

jucător care a evoluat 

din poziţia de titular 

în stagiunea precedentă.

Kerron Johnson a fost 

adus în regim de urgenţă de 

U-Banca Transilvania Cluj 

la începutul sezonului pre-

cedent după ce Brandyn 

Curry s-a accidentat grav şi 

a ratat tot sezonul.

Baschetbalistul american 

s-a impus rapid în trupa lui 

Mihai Silvăşans şi a devenit 

conducătorul de joc titular pe 

durata întregului sezon 

2019-2020. Jucătorul de 29 de 

ani a ajuns la o înţelegere cu 

BC Enisey Kranoyarsk, echi-

pă pe care U-Banca Transilva-

nia Cluj a avut-o ca adversa-

ră în grupele FIBA Europe Cup 

în sezonul precedent.

În Liga Naţională de Bas-

chet Masculin, Johnson a ju-

cat 18 partide şi acumulat 

medii statistice de 12.8 punc-

te, 5.1 pase decisive şi 2.9 re-

cuperări pentru 14.0 la efi ci-

enţă. Conducătorul de joc a 

fost unul dintre jucătorii re-

marcaţi şi în parcursul euro-

pean al lui U BT iar în FIBA 

Europe Cup a avut cifre de 

10.7 puncte, 5.3 pase decisi-

ve şi 3.3 recuperări.

În urma acestei mutări, 

lotul lui U-BT Cluj-Napoca 

arată în felul următor: Gre-

gory Vargas, Karel Guzman, 

Justin Edwards, Donatas Ta-

rolis, Patrick Richard, Kar-

lo Zganec, Andrija Stipano-

vic, Nandor Kuti, Ştefan Gra-

su şi David Vida. Antrenor 

principal este Mihai Silvă-

şan, iar Dusko Vujosevic es-

te antrenor coordonator.

Kerron Johnson 
s-a despărţit de U-BT Cluj Roberto de Zerbi, fostul 

jucător de la CFR Cluj, 

o antrenează în acest 

moment pe Sassuolo, 

în prima ligă din Italia.

Formaţia pregătită de fostul 

mijlocaş din Gruia a remizat, 

3-3, pe teren propriu, împotri-

va celor de la Juventus într-o 

partidă în care campioana Ita-

liei a condus cu 2-0, dar a fost 

la un pas să piardă meciul du-

pă ce Sassuolo a punctat de trei 

ori consecutive.

Juventus s-a desprins ra-

pid la 2-0, prin golurile mar-

cate de Danilo (5) şi Gonza-

lo Higuain (12), dar apoi echi-

pa lui Vlad Chiricheş, care a 

evoluat 75 de minute în acest 

meci, a înscris de trei ori con-

secutiv, prin Filip Djuricic 

(29), Domenico Berardi (51), 

din lovitură liberă, şi Frances-

co Caputo (54). Fundaşul bra-

zilian Alex Sandro (64) a adus 

egalarea pentru Juve.

Sassuolo este pe locul 8 în 

campionat şi a impresionat pe 

toată lumea prin stilul de joc 

extreme de ofensiv. Echipa lui 

De Zerbi a marcat 62 de go-

luri în 33 de etape, fi ind pe 

locul al 5-lea la numărul de 

goluri reuşite.

Formaţia din Modena le-a 

luat faţa unor echipe impor-

tante precum AC Milan, Fio-

rentina sau Napoli la capito-

lul golurilor marcate în actu-

ala stagiune.

De Zerbi s-a decis să an-

treneze în perioada în care ju-

ca la CFR Cluj, iar decizia pa-

re să fi e una cel puţin inspi-

rată până la ora actuală.

„M-am decis să antrenez 

în perioada în care am fost în 

România. Jucam la Cluj, într-o 

echipă cu mulţi străini şi cul-

turi diferite. Am prins câte ce-

va de la toţi şi mi-am dat sea-

ma că îmi plăcea să văd jocul 

dintr-o altă perspectivă. Sea-

ra nu aveam multe de făcut, 

aşa că studiam despre fotbal”, 

a povestit italianul, într-un in-

terviu mai vechi din Gazzet-

ta dello Sport. 

Roberto De Zerbi face minuni în Serie A

Formaţia antrenată de 

Dan Petrescu merge la 

Bucureşti cu gândul doar 

la victorie. Trupa din 

Gruia este obligată să 

aibă un parcurs perfect 

până la fi nalul sezonului 

pentru a nu depinde de 

Universitatea Craiova.

Înaintea startului rundei cu 

numărul 8 din Liga 1, CFR Cluj 

este pe locul al doilea cu 40 de 

puncte, unul mai puţin faţă de 

liderul Universitatea Craiova. 

Trupa antrenată de Cristiano 

Bergodi a devenit principala fa-

vorită la titlu după ce a izbutit 

să câştige toate cele 5 meciuri 

de la restartul campionatului.

CFR Cluj şi FCSB s-au lup-

tat în ultimii ani pentru titlul 

de campioană, însă în acest 

an „roş-albaştrii” au ieşit com-

plet din calcule după mai mul-

te rezultate negative în 

play-off. Campionii Români-

ei au câştigat trei din ultime-

le patru meciuri directe cu 

scorul de 1-0 după, în timp 

ce o altă partidă s-a încheiat 

la egalitate, 0-0.

Ultimul meci în care s-au 

marcat două goluri între CFR 

Cluj şi FCSB a avut la fi nlul 

lui 2018. Ardelenii se impu-

neau atunci pe Arena Naţio-

nală cu 2-0 prin golurile lui 

Deac şi Ioniţă, al doilea izbu-

tind să înscrie de la 11 metri 

în minutul 90+6.

FCSB, lovitură de moral 
înaintea derby-ului

Cele două mari rivale s-au 

luptat pentru transferul lui 

Sergiu Buş, fostul jucător al 

celor de la CFR Cluj. Atacan-

tul care a jucat în acest se-

zon la Gaz Metan Mediaş a 

ales să semneze cu FCSB, 

deşi a fost ofertat şi de tru-

pa lui Dan Petrescu.

Gigi Becali a început 
războiul declaraţiilor

Patronul celor de la FCSB 

a anunţat că nu va odihni pe 

nimeni la meciul cu CFR Cluj 

şi va trimite în teren cea mai 

bună formulă posibilă, deşi a 

anunţat în prealabil că va tes-

ta mai mulţi tineri în jocul cu 

trupa din Gruia.

„Dan Petrescu exagerează 

ca întotdeauna. E un plângă-

cios şi exagerează, întotdeau-

na a fost aşa. Craiova se va 

încurca. Şi Botoşaniul poate 

să îi încurce, au meciuri mult 

mai grele decât CFR. Mă de-

ranjează ipocrizia asta că să 

se mute, vezi Doamne, fi nala 

Cupei. Cred că şi-au dat sea-

ma de greşeala făcută cu Vi-

itorul atunci şi au înţeles lec-

ţia pe care le-am dat-o eu 

acum. Dar chestiunea asta cu 

amânarea fi nalei Cupei e ce-

va… În rest, celelalte decla-

raţii sunt decente, pe care o-

rice conducător le-ar face. E 

normal să-şi apere echipa. 

Doar Petrescu bate câmpii.Nu 

voi odihni pe nimeni cu CFR. 

Ce pot face? E vorba de drep-

tate. Poţi să odihneşti jucăto-

rii şi să pierzi fi nala Cupei că 

te bate Dumnezeu. Nu hotă-

răşti tu cine e campion. Tre-

buie să joci şi cu CFR la ace-

eaşi intensitate”, a spus Be-

cali înaintea meciului.

FCSB este în luptă cu As-

tra Giurgiu pentru locul al trei-

lea în play-off-ul, ultimul ca-

re duce în Europa League. 

Bucureștenii sunt la două 

puncte distanță de Astra.

Deplasare de foc! CFR Cluj merge 
la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
CFR Cluj joacă un meci crucial, sâmbătă, de la ora 21:00, 
împotriva celor de la FC FCSB, în etapa cu numărul 8 din play-off-ul Ligii 1

Duel între Răzvan Oaidă (FCSB) şi Damjan Djokovici (CFR Cluj) în partida disputată în etapa a 4-a din play-off 

FCSB: Vlad – Creţu, Miron, 
Cristea, Panţîru – Vînă, 
Popescu, Tănase – Man, 
Petre, Coman

CFR Cluj: Arlauskis – 
Manea, Burcă, Vinicius, 
Camora – Djokovici, 
Bordeianu, Itu – Joca, 
Rondon, Deac

Echipele probabile
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