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Dîncu deschide lista 
PSD Cluj la parlamentare
Vasile Dîncu a confi rmat că va fi  cap de lis-
tă la PSD Cluj pentru Senat, la alegerile 
parlamentare din 6 decembrie.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Focar de coronavirus 
la Spitalul „Clujana”
12 cadre medicale de la Spitalul Clinic 
Municipal au fost infectate cu COVID-19. 
Cum decurge activitatea la ATI?  Pagina 5
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

ACTUALITATE

Descoperire fascinantă făcută 
de doi bărbați, tată și fiu, la Livada

ACTUALITATE

Cluj-Napoca a devenit zonă „roșie”!

Un tezaur din bronz compus 
din 21 de piese a fost descope-
rit de doi turdeni, tată şi fi u, şi 
a fost donat Muzeului de Isto-
rie din Turda.

„Este vorba despre un teza-
ur descoperit lângă satul Liva-
da. Este compus din piese din 
bronz, 16 toporaşe, două lame 
şi trei formaţiuni cărora noi le 
zicem turte. Astfel de depozite 
sunt destul de frecvente în Tran-
silvania şi în România şi al nos-
tru datează din e bronzului târ-
ziu”, a declarat, luni, directorul 
Muzeului de Istorie din Turda, 
Dan Matei.

Acesta a mai spus că, proba-
bil, obiectele respective erau fo-
losite pentru tranzacţii comer-
ciale în vremea respectivă.

„Foarte important şi vreau 
să accentuez asupra faptului că 
împreună cu un coleg de la mu-
zeu şi cu cei doi descoperitori 

am fost la locul descoperirii, 
am văzut groapa din care pro-
vine depozitul, am înregistrat 
locul cu GPS-ul şi ne propunem 
să efectuăm chiar un mic dia-
gnostic, o mică cercetare pre-
ventivă, pentru a clarifi ca prin 
săpătură specializată contextul 
descoperirii. Au o importanţă 
aparte pentru că ştim exact lo-
cul descoperirii, putem să efec-
tuăm o mică săpătură arheolo-
gică, pentru a lămuri contextul 
şi de unde provin. Ele nu pro-
vin din sit arheologic”, a com-
pletat Dan Matei.

Totodată, directorul Muze-
ului de Istorie din Turda a apre-
ciat gestul descoperitorilor şi 
speră ca şi alţii să facă la fel. 
„Cei doi descoperitori, spre 
cinstea lor, au făcut un gest 
frumos, le-au adus şi le-au do-
nat muzeului nostrum”, a spus 
Dan Matei.

Cluj-Napoca a trecut de pra-
gul de 3 cazuri de COVID-19 la 
o mie de locuitori, lucru care ara-
tă cât de grav este situaţia în pre-
zent. Rata de infecatare a muni-
cipiului Cluj-Napoca este în pre-
zent de 3,02 infectări la o mie 
de locuitori. De asemenea, pe 
judeţ, rata de infectare este de 
2,32 la mia de locuitori.

Printre focarele COVID-19 de la 
Cluj-Napoca se numără şi cel de 
pe strada Piezişă, care a stârnit in-
fectări şi în alte părţi. Pe lângă acest 
loc, mai există focare la spitalele 
clujene, la echipajele de interven-
ţie de pe ambulanţă, dar şi la Ope-
ra Maghiară. Astăzi, Comitetul Ju-
deţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(CJSU) Cluj se întruneşte pentru a 
analiza ce măsuri se vor lua.

„Mâine (marţi – n.r.) vom ana-
liza în CJSU toate aspectele. De-
ocamdată vorbim de 3,02 (rata 
de infectare – n.r.), în condiţiile 
în care ne raportăm doar la po-
pulaţia rezidenta pe baza datelor 

de la Evidenţa Persoanelor. To-
tuşi avem un număr foarte mare 
de studenţi în Cluj-Napoca, pre-
cum şi alte persoane care activea-
ză aici şi nu sunt înregistrate în 
evidenţe. Vedem cum evoluează 
cifrele mâine (marţi – n.r.) şi lu-
ăm deciziile care se impun cu si-
guranţă”, a declarat prefectul ju-
deţului Cluj, Mircea Abrudean.

„Practic măsurile presupun: 
trecerea pe scenariul 3 la unităţi 
de învăţământ preuniversitar 
(toate şcolile vor desfăşura ore 
exclusiv online – n.r.), masca 
obligatorie în toate spaţiile des-
chise, închiderea restaurantelor 
şi cafenelelor la interior (rămân 
terasele şi delivery sau take away 
– n.r.), închiderea activităţilor de 
jocuri de noroc si închiderea pro-
gramului cu publicul pentru ci-
nematografe şi instituţiile de cul-
tură. Avem la dispoziţie 48 ore 
de la depăşirea unui prag de in-
cidenţă pentru a lua măsuri”, a 
completat prefectul.

Situația epidemiei 
de coronavirus

182.854 de persoane infectate 
la nivel național

2.860.226  de teste prelucrate

757 pacienți la Terapie Intensivă

5.744 cazuri confi rmate la Cluj

132.082 vindecați

5.931 decese
*până la închiderea ediției

Artiştii stradali transformă liceul într-o expoziţie colorată
O pictură murală impresionantă decorează Liceul de Arte Vizuale din Cluj-Napoca. Pagina 6

De ce tăiați copacii?
Sute de clujeni protestează online împotriva tăierilor de arbori
Schimbarea radicală la față a părculețului din spatele Operei Române îi nemulțumește 
pe semnatarii unei petiții, care solicită ca arborii vechi din zonă să nu fie doborăți. Pagina 7

Sătenii din Chidea își repară singuri drumul. 
Primarul: Nu putem asfalta înainte să băgăm apa.

Localnicii din micuța localitate clujeană se strâng cu lopeți și roabe ca să-și repare drumul. Pagina 4
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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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Erată
Numerotarea edițiilor cotidianului monitorulcj.ro 
din perioada 14-19 octombrie 2020 a fost greșită.

Numerele corecte ale edițiilor aferente zilelor respective 
sunt următoarele:

* miercuri, 14 octombrie 2020, anul XXIII, nr. 196 (5.860), 
* joi, 15 octombrie 2020, anul XXIII, nr. 197 (5.861), 
* vineri, 16 octombrie 2020, anul XXIII, nr. 198 (5.862),
* luni, 19 octombrie 2020, anul XXIII, nr. 199 (5.863).

Vasile Dîncu va candida 

pe listele Organizaţiei 

Judeţene a Partidului Social 

Democrat (PSD) Cluj, 

pentru Senatul României.

Preşedintele Consiliului Na-

ţional al PSD, Vasile Dîncu, a 

confi rmat, luni, că va candida 

pe listele organizaţiei Cluj, pen-

tru Senat. El a afi rmat că politi-

ca PSD este acum una „de des-

chidere”, de „căutare a unor oa-

meni credibili”, recunoscuţi în 

comunitatea lor, context în care 

în ultima perioadă s-au înscris 

mai multe nume cu notorietate.

„Dacă foloseşti cuvântul 

«reformă» în România, lumea 

îşi scoate pistolul imediat, pen-

tru că sună urât. Este vorba 

despre o politică pe care PSD 

o dezvoltă în viitor, în ceea 

ce priveşte resursele umane, 

deschiderea partidului pentru 

societatea civilă şi căutarea, 

aşa cum este normal, a unor 

oameni credibili”, a declarat 

sociologul Vasile Dîncu.

„Unul dintre criteriile pe 

care le-am aprobat noi a fost 

cel a notorietăţii publice şi al 

încrederii publice. Este nor-

mal să avem într-un partid oa-

meni de toate categoriile, dar 

în primul rând orice partid a-

re nevoie de lideri care să fi e 

recunoscuţi în comunităţile 

lor. (...) Voi candida pentru 

judeţul Cluj, la Senat”, a com-

pletat Dîncu, într-o conferin-

ţă de presă la sediul PSD.

Vasile Dîncu este fost sena-

tor, europarlamentar, vicepre-

mier şi ministru al Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Pu-

blice. Pe lângă activitatea de 

sociolog şi politician, Dîncu 

este cunoscut şi ca scriitor, fi -

ind premiat mai mulţi ani la 

rând pentru cărţile sale în ca-

drul Târgului Gaudeamus ca-

re are loc la Cluj-Napoca.

Vasile Dîncu deschide lista 
PSD Cluj pentru Senat

Fostul consilier judeţean 

Remus Lăpuşan va deschi-

de lista Pro România Cluj 

pentru Camera Deputaţilor 

la alegerile parlamentare.

Lăpuşan a confi rmat, pentru 

Monitorul de Cluj, că va candida 

la alegerile parlamentare pentru 

un loc în Camera Deputaţilor. El 

nu a dorit să dezvăluie restul nu-

melor de pe lista organizaţiei, 

spunând că aceasta este încă în 

curs de defi nitivare. Pro Româ-

nia Cluj va avea un număr de 

13 candidaţi la Camera Deputa-

ţilor şi 6 candidaţi la Senat.

„Voi candida la Camera De-

putaţilor. Astăzi (luni – n.r.) 

fi nalizăm candidaturile, adi-

că avem lista fi nală, cu cei ca-

re vor candida, în ordine al-

fabetică, urmând ca mâine 

(marţi – n.r.), conducerea cen-

trală să valideze lista în ordi-

nea în care vor apărea pe lis-

te, de la 1 la 13 la Camera De-

putaţilor şi de la 1 la 6 la Se-

nat. Sunt pe liste şi colegi pro-

veniţi de la Pro România din 

partea ALDE”, a declarat Re-

mus Lăpuşan, preşedintele 

Pro România Cluj.  (D.C.)

R. Lăpuşan (Pro România) 
candidează la Cameră

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Organizaţia Partidul 

Mişcarea Populară 

(PMP) Cluj intră în 

cursa electorală pentru 

alegerile parlamentare 

din 6 decembrie cu 

Avram Fiţiu şi Dorinel 

Munteanu în fruntea lis-

telor pentru Camera 

Deputaţilor, respectiv 

pentru Senatul 

României.

PMP Cluj şi-a desemnat, 

duminică, candidaţii pentru 

alegerile parlamentare. Ast-

fel, profesorul Avram Fiţiu, 

care a candidat la alegerile 

locale din 27 septembrie 

pentru funcţia de primar al 

municipiului Cluj-Napoca, 

va deschise lista organiza-

ţiei la Camera Deputaţilor, 

în timp ce fostul fotbalist 

Dorinel Munteanu va fi pri-

mul pe lista pentru Senat.

Senatorul Lungu 
nu va mai candida la Cluj!

Preşedintele PMP Cluj, 

senatorul Vasile Cristian 

Lungu, a confirmat, pentru 

Monitorul de Cluj, că va can-

dida pentru un nou mandat 

în Parlamentul României pe 

listele PMP Sălaj. Astfel, lis-

ta PMP Cluj pentru Senat va 

fi deschisă de fostul inter-

naţional Dorinel Munteanu, 

urmat de doctorul Ioan Ve-

reşiu de la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca.

„Dorinel Munteanu va des-

chide lista de la Senat la PMP 

Cluj pentru alegerile parla-

mentare. Îl avem şi pe dom-

nul doctor Ioan Vereşiu, un 

doctor destul de cunoscut în 

mediul medical din Cluj-Na-

poca şi nu numai. Dânsul va 

fi  locul doi la Senat. Avem 

un loc eligibil, credem, pe 

Cluj, dar e foarte relativ, când 

ai patru etape de redistribu-

ire”, a declarat liderul PMP 

Cluj, Vasile Cristian Lungu, 

pentru Monitorul de Cluj.

Sportivii ar putea avea 
un reprezentant 
de seamă în Parlament

Dorinel Munteau a făcut 

o primă performanţă la 

Cluj-Napoca ca antrenor-ju-

cător al echipei CFR Cluj, 

ceea ce a însemnat foarte 

mult în cariera sa în spor-

tul rege. Apoi, a salvat de 

la retrogradare brandul Ar-

dealului, „U” Cluj, unde a 

şi rămas cu sufletul.

Dorinel Munteanu lucrea-

ză deja la o serie de proiec-

te care să ajute la dezvolta-

rea sportului de masă, iar 

un loc în Parlamentul Ro-

mâniei oferă siguranţa ca a-

ceste proiecte să fie imple-

mentate cât mai curând. 

Sportivii ar putea avea un 

reprezentant în Parlament 

care să le apere interesul şi 

să depună amendamente 

pentru dezvoltarea sportu-

lui românesc.

De cealaltă parte, amin-

tim că profesorul Avram Fi-

ţiu, conferenţiar la Univer-

sitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Med i c ină  Ve t e r ina ră 

(USAMV) a obţinut 1,47% 

din voturile clujenilor la ale-

gerile locale din septembrie. 

La Consiliul Local Cluj-Na-

poca, PMP a obţinut 1,86% 

din voturi, în timp ce la Con-

siliul Judeţean Cluj, parti-

dul a reuşit să obţină un 

scor de 5,11%, asigurându-şi 

două locuri în forul admi-

nistrativ judeţean.

Din iarbă, în Parlament!
Avram Fițiu și Dorinel Munteanu deschid listele PMP Cluj la alegerile 
parlamentare. Vasile-Cristian Lungu nu mai candidează la Cluj!

Profesorul Avram Fiţiu şi fostul fotbalist Dorinel Munteanu, aici în tricoul Universităţii Cluj, 
deschid listele PMP Cluj la alegerile parlamentare

¤ Avram Fiţiu – profesor 
și subsecretar de stat 
în Ministerul Agriculturii

¤ Andrei Maxim – antrepre-
nor în domeniul HoReCa

¤ Adrian Nap – președin-
tele PMP Turda

¤ Ioan Racolţa – primarul 
comunei Călărași

¤ Florin Borbely – prima-
rul comunei Cătina

¤ Paul Olaru – antrepre-
nor, tehnician optometrist

Candidații PMP 
Cluj pentru Camera 
Deputaților
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a participat la dezbate-

rea publică privind mas-

terplanul Soporului – 

un cartier ce urmează 

să fie construit de la 

zero, pe circa 250 ha.

În cadrul dezbaterii, pri-

marul s-a adresat proprieta-

rilor din zona Sopor, asigu-

rându-i că administraţia pu-

blică va fi deschisă la dia-

log în toate etapele proiec-

tului, dorindu-şi totodată un 

parteneriat între public şi 

privat.

„Clujul are o strategie ca-

re vizează realizarea unui 

oraş sănătos, cu o calitate a 

vieţii ridicată, un oraş în ca-

re să-ţi placă să trăieşti, să 

munceşti, să te distrezi, să 

te simţi bine, un oraş din 

care să nu mai pleci, un oraş 

în care să vii. Acest lucru a 

fost confirmat recent de do-

uă analize, una a Băncii 

Mondiale şi cea de-a doua 

a Comisiei Europene, care 

plasează Clujul pe primul 

loc în România şi deja ca un 

oraş de referinţă în Uniunea 

Europeană în materie de ca-

litate a vieţii. 

Cu alte cuvinte suntem 

pe drumul corect, departe 

însă de a avea ceea ce clu-

jenii îşi doresc pe deplin”, 

a declarat Emil Boc.

Cartierul Sopor va fi  de 
dimensiunea Mănăşturului

„De aceea, acest cartier, 

Sopor, care este de dimen-

siunea Mănăşturului, este 

extrem de important, este 

un oraş în oraş şi nu are vo-

ie să facă niciun pas înapoi 

în ceea ce priveşte rigorile 

de calitate a vieţii existente 

în Uniunea Europeană. Noi 

nu ne comparăm cu oraşe 

din România; ţinta noastră 

este să ne comparăm cu ora-

şe din Uniunea Europeană. 

Reamintesc faptul că am 

ajuns recent în finala pen-

tru titlul de Capitala Euro-

peană a Inovării, ne-am cla-

sat printre primele şase ora-

şe din Europa. Clujul are ce-

va ce nu are nimeni în Ro-

mânia: resursa umană ex-

trem de profesionistă, inte-

ligentă, capabilă să ofere ce-

le mai bune soluţii, iar noi 

ca administraţie suntem des-

chişi la soluţiile propuse”, 

a completat edilul.

„Vreau să îi asigur pe pro-

prietarii din zona noului car-

tier că vom avea un dialog 

decent, în interes mutual, 

public şi privat, astfel încât 

să fim împreună mândri de 

ceea ce realizăm. Acest oraş 

nu este al profitului, ci un 

oraş unde publicul trebuie 

să meargă mână în mână cu 

privatul. Mixul dintre inte-

resul public şi cel privat es-

te regula pe care o susţin şi 

în baza căreia îi asigur pe 

proprietarii de terenuri că 

vor avea dialoguri cu Pri-

măria. Avem nevoie de spa-

ţii de locuire decente, dar 

nu vom coborî standarde-

le”, a conchis primarul, la 

începutul dezbaterii.

Dezbaterea privind 
viitorul Soporului a trezit 
interesul clujenilor

Circa 40 de persoane au 

participat la dezbaterea pu-

blică cu tema „Masterplan 

Sopor – 250 ha. Cum va ară-

ta noul cartier al Clujului?”, 

desfăşurată online joi, 15 

octombrie, de la ora 17:00, 

prin Centrul de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC) al 

Primăriei Cluj-Napoca. La 

dezbaterea care s-a întins 

pe parcursul a aproximativ 

4 ore au participat şi arhi-

tecţii de la Asiza, care au 

gândit viitorul cartier, auto-

rităţile locale, cetăţeni, dar 

şi proprietari nemulţumiţi 

de planurile municipalităţii.

Viitorul cartier Sopor se 

va întinde pe nu mai puţin 

de 250 de hectare, un ade-

vărat „oraş în oraş”, Primă-

ria Cluj-Napoca fiind prima 

administraţie publică loca-

lă din România care a de-

marat un proiect de dezvol-

tare de la zero a unui nou 

cartier de locuinţe. 

Planul Urbanistic Zonal 

al viitorului cartier este în 

curs de realizare de către o 

echipă de arhitecţi care a 

fost aleasă în urma unui con-

curs internaţional de solu-

ţii, câştigat de către Asiza 

Birou de Arhitectură SRL – 

o echipă coordonată de ar-

hitecţii Vlad Sebastian Ru-

su şi Octav Olănescu.

Dezvoltare „sănătoasă” în Sopor
Primarul Emil Boc îi linişteşte pe proprietarii din Sopor: „Vom avea un dialog decent, 
în interes mutual, public şi privat, să fim mândri de ce realizăm. Oraşul nu este al profitului!”

Viitorul cartier Sopor se va întinde pe nu mai puţin de 250 de hectare, un adevărat „oraş în oraş”

Pe parcursul dezbaterii, echipa de arhitecţi care se ocupă de 
Masterplanul viitorului cartier a prezentat pe larg conceptele ca-
re au stat la baza realizării acestuia, precum și calendarul proiec-
tului, strategiile de implementare și cele de mediere. Structura 
cartierului va avea la bază conceptul de calitate a vieţii, ceea ce 
înseamnă un ţesut urban care să pună la dispoziţia viitorilor lo-
cuitori toate elementele necesare pentru a se simţi bine „aca-
să”. Astfel, au fost luate în calcul spaţii publice având dotări 
complexe, o reţea de transport public bine dezvoltată, piste de 
biciclete, zone verzi, centru de cartier, zone pentru diverse activi-
tăţi economice și social-culturale, precum și zone de locuire.

Arhitectul Vlad Rusu a explicat că proprietarii de terenuri vor 
trebui să renunţe la circa 30% din parcele pentru spaţii publi-
ce – străzi, pieţe, scuaruri, spaţii verzi. Ei vor putea să se aso-
cieze pentru a construi, în limitele viitorului PUZ. Blocurile de 
la străzile importante vor avea regim de înălţime P + 6E, iar 
în interiorul cvartalurilor se vor construi clădiri de P+2, P+3, 
în proiect fi ind prevăzute și zone exclusiv rezidenţiale.

Transport public, zone verzi, centre de cartier

Prezentările făcute publice 

în cadrul dezbaterii 

de joia trecută pot fi  con-

sultate pe site-ul Primăriei 

Cluj-Napoca, la secţiunea 

Comunitate/Cetăţeni/

Centrul de Inovare 

şi Imaginaţie Civică.

Joi, 22 octombrie 2020, ora 

17:00, va avea loc o nouă 

dezbatere publică CIIC onli-

ne, tema acesteia fi ind „In-

frastructura educaţională”. A-

ceastă dezbatere face parte 

din serie de consultări publi-

ce pentru realizarea Strategi-

ei Integrate de Dezvoltare Ur-

bană (SIDU) 2021-2030.

Reamintim faptul că prime-

le dezbateri pe această temă au 

avut loc în luna iulie. Seria de 

dezbateri publice online des-

pre viitorul oraşului va conti-

nua apoi şi pe parcursul lunii 

noiembrie. Dezbaterile vor fi  

transmise live pe paginile de 

Facebook Municipiul Cluj-Na-

poca şi CIIC – Centrul de Ino-

vare şi Imaginaţie Civică.

Aceste dezbateri sunt parte 

a proiectului „Creşterea trans-

parenţei decizionale şi simplifi -

carea procedurilor administra-

tive pentru cetăţeni – ANTO – 

CIIC'”, fi nanţat prin Programul 

Operaţional Capacitate Admi-

nistrativă 2014 -2020 (POCA).

Proiectul are două compo-

nente: design-ul, dezvoltarea 

si implementarea unui sistem 

electronic de digitalizare şi sim-

plifi care a serviciilor publice 

oferite cetăţenilor municipiu-

lui Cluj-Napoca prin imple-

mentarea funcţionarului pu-

blic electronic si virtual – AN-

TONIA şi utilizarea Centrului 

de Inovare şi Imaginaţie Civi-

că în planifi carea strategică a 

proceselor de inovare socială, 

pentru creşterea transparenţei 

decizionale şi simplifi carea pro-

cedurilor oferite cetăţenilor 

municipiului Cluj-Napoca.

Dezbaterile continuă la CIIC. 
Joi se discută tema 
infrastructurii educaţionale!

În toamna anului 2018, 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a decis să 

instituie o taxă specială 

pentru turişti, care a intrat 

în vigoare începând cu 

data de 1 ianuarie 2019.

La acea vreme, adminis-

traţia locală a hotărât să im-

pună o taxă specială de pro-

movare a turismului local, în 

cuantum de 1% din tariful 

net de cazare pe noapte. A-

ceastă taxă specială este plă-

tită de fi ecare turist la hote-

lul unde se cazează, iar ba-

nii încasaţi în urma Hotărâ-

rii aprobate în Consiliul Lo-

cal Cluj-Napoca sunt viraţi la 

bugetul local.

Potrivit proiectului de Ho-

tărâre adoptat, taxa specială 

de turism este folosită exclu-

siv pentru promovarea obiec-

tivelor turistice şi a destinaţi-

ei turistice Cluj-Napoca, în ve-

derea creşterii numărului de 

turişti, creşterea calităţii ser-

viciilor turistice, dar şi susţi-

nerea proiectelor turistice ino-

vative în vederea dezvoltării 

smart turismului.

De asemenea, taxa speci-

ală este menită să susţină 

sistemul online de promova-

re turistică, precum şi con-

solidarea brandului turistic 

al municipiului. Plătitorii 

acestei taxe sunt toate per-

soanele care benefi ciază de 

servicii de cazare în campin-

gurile, pensiunile, apartho-

telurile, hostelurile şi hote-

lurile din oraş.

Aplicaţii de promovare 
a turismului local, 
lansate în 2021

După aproape doi ani de 

la introducerea taxei speciale 

de turism, primarul munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a explicat ce se întâmplă cu 

banii strânşi în tot acest timp. 

Astfel, edilul a precizat că fon-

durile adunate sunt direcţio-

nate spre realizarea unor apli-

caţii care vor sprijini şi pro-

mova turismul local.

„Sunt (taxele – n.r.) în fon-

durile prevăzute la Primărie, 

din aceste fonduri se pregă-

teşte realizarea aplicaţiilor ca-

re vor susţine turismul în 

Cluj-Napoca. Ele sunt în fază 

avansată de lansare, se pre-

gătesc şi aplicaţii, şi alte faci-

lităţi alternative pentru turişti. 

O să vi le prezint, probabil, 

la începutul anului viitor”, a 

declarat Emil Boc, la un post 

local de radio.

Ce se întâmplă cu banii strânşi din taxa specială pentru turiştii din Cluj-Napoca?
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Drumul din satul Chidea, 

comuna Vultureni, judeţul 

Cluj, este reparat an de an 

de localnici, care sunt deza-

măgiţi de starea acestuia. 

Primarul susţine că, deşi ar 

vrea să îl repare, nu există 

bugetul necesar pentru 

a face acest lucru.

Sătenii din Chidea se 

strâng la un loc şi îşi repară 

singuri drumul, ani la rând, 

iar uneori chiar de două ori 

pe an, a transmis un clujean 

cu rădăcini din satul respec-

tiv. Este vorba de un drum 

care străbate întreg satul, de 

care s-au apucat locuitorii 

din Chidea să îl repare cu lo-

peţile. Drumul este unul de 

ţară, din pământ, acoperit 

de pietriş. Sătenii se întrea-

bă când va fi  asfaltat, nemul-

ţumiţi fi ind de cum se pre-

zintă de ani de zile.

„Locuiesc în Cluj-Napoca, 

părinţii mei vin dintr-un sat 

micuţ, numit Chidea, din co-

muna Vultureni. Vă trimit niş-

te poze, cum ne reparăm noi 

drumul în secolul XXI, fi ind 

un sat prin care nu se poate 

trece. Din partea Primăriei din 

Vultureni nu prea s-a primit 

mult ajutor în acest sens. As-

ta facem an de an, de mult 

timp. Este când şi de două ori 

pe an. Ne adunăm, săteni, ne-

poţii sătenilor, şi ne facem noi 

drumul cum putem, şi cât de 

bine putem, din ce avem”, a 

declarat Ambrus Botond, un 

clujean cu origini din Chidea, 

pentru Monitorul de Cluj.

Drumul nu putea fi  asfaltat 
fi ind că lipseau fondurile

Drumul de care se plâng să-

tenii din Chidea nu a putut fi  

reparat din cauza lipsei banilor. 

Primarul comunei Vultureni, Eu-

gen Mureşan, spune că drumul 

este funcţional, iar ulterior când 

se vor primii fondurile necesa-

re va fi  reparat.

„Drumul e pietruit şi într-o 

stare acceptabilă de funcţiona-

re. Nu am avut bani ca să îl as-

faltăm, asta e o altă problemă, 

dar drumul e accesibil. Chiar 

avem probleme, am putea face 

nişte lucruri şi mai bune, dar vă 

spun că pe drumul nostru se 

poate merge în viteza a patra, 

a cincea”, a declarat Eugen Mu-

reşan, primarul comunei Vultu-

reni, pentru Monitorul de Cluj.

Chiar dacă încă nu există po-

sibilitatea reparării drumului, a 

fost realizat un proiect în acest 

sens, care a fost admis la fi nan-

ţare. În prezent, se aşteaptă fon-

durile de reparaţii, dar primarul 

a considerat că este prioritară 

alimentarea cu apă în satul re-

spectiv. Eugen Mureşan îi înţe-

lege şi pe săteni, aceştia fi ind 

„nerăbdători”, dar mai spune şi 

că a făcut cât i-a stat în putinţă 

până în acest moment.

„Am un proiect care e admis 

la fi nanţare, dar deocamdată nu 

am primit bani pentru el, dar 

nu puteam să fac asfaltare pâ-

nă nu aveam alimentarea cu a-

pă. Acum am terminat alimen-

tarea cu apă şi anul acesta sau 

în mandatul acesta 100% o să 

facem şi asfaltare. Am făcut ali-

mentare cu apă în două sate, 

printre care şi Chidea, acum 

avem 183 de branşamente. La 

toate gospodăriile din Chidea. 

Dar, vă daţi seama că drumul 

se face vraişte când se face ali-

mentare cu apă, acum suntem 

pe terminate. O să facem şi as-

faltare!”, a promis primarul.

„Eu înţeleg că oamenii sunt 

nerăbdători şi ar vrea să fi e mult 

mai bine lucrurile, dar atât pu-

tem face, cât putem. Pentru noi 

e o performanţă că am putut să 

facem alimentare cu apă şi chiar 

că drumurile sunt în stare accep-

tabilă de funcţionare. Avem oa-

meni care nu sunt mulţumiţi de 

performanţele noastre, de ce am 

făcut, de ce nu am făcut. Acu-

ma ei s-au întâlnit sâmbătă şi 

au luat două roabe şi au mai 

dat nisip de pe marginea drumu-

lui înspre centru şi l-au făcut. 

Avem şi lucruri bune de arătat, 

avem şi care nu sunt chiar la lo-

cul lor, dar nu suntem o comu-

nă prost gospodărită”, a comple-

tat Eugen Mureşan.

Sătenii din Chidea își repară singuri drumul. 
Primarul: Nu puteam asfalta înainte să băgăm apa.
Sătenii din micuţa localitate clujeană se strâng cu lopeţi şi roabe ca să-şi repare drumul

Sătenii din Chidea se strâng la un loc şi îşi repară singuri drumul, ani la rând, iar uneori chiar de două ori pe an

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII 
CU „ACȚIUNEA” SĂTENILOR AICI:
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Mulţi oameni au ales 

să nu mai călătorească 

cu avionul în timpul 

pandemiei de COVID-19 

din cauza riscului 

de infectare. 

Care sunt însă şansele 

să te îmbolnăveşti 

dacă ai călători alături 

de un bolnav 

de coronavirus?

Pandemia de coronavirus 

a oprit lumea în loc şi a 

schimbat multe obiceiuri de 

consum. Deși mulţi oameni 

au ales să nu mai călătoreas-

că cu avionul, un studiu ara-

tă că riscul expunerii la CO-

VID-19 este foarte scăzut 

(doar 44 de infectați din pes-

te 1,2 miliarde de pasageri).

Riscul de infectare 
este foarte scăzut

Astfel, potrivit unui stu-

diu realizat de Departamen-

tul de Apărare al SUA, a de-

monstrat că riscul expune-

rii la coronavirus în avioa-

ne este foarte scăzut.

Mai exact, experţii au 

stabilit că atunci când un 

pasager poartă mască, în 

medie 0,003% particule din 

aerul expirat din zona sa 

de respiraţie sunt infecţi-

oase, chiar şi când fiecare 

loc este ocupat. Testarea a 

presupus că doar o singu-

ră persoană din avion este 

infectată şi nu a simulat 

efectele mişcărilor pasage-

rului în avion.

Studiul arată, de aseme-

nea, că măştile minimează ex-

punerea la infecţie atunci când 

cineva tuşeşte, chiar şi când 

sunt ocupate locurile vecine. 

De asemenea, aproximativ 

99,99% dintre particule au 

fost fi ltrate din cabină în 6 mi-

nute datorită circulaţiei rapi-

de a aerului, datorită ventilă-

rii de sus în jos şi sistemului 

de fi ltrare din navă.

Infectarea în avion 
este aproape inexistentă

„Aceste rezultate înseam-

nă că riscul expunerii la CO-

VID-19 într-o aeronavă Uni-

ted este aproape non-exis-

tentă, chiar dacă nava este 

plină”, a spus Toby Enqvist, 

de la United Airlines. Ace-

laşi studiu a arătat că pen-

tru ca un pasager să se in-

fecteze, el ar trebui să zboa-

re timp de 54 de ore cu o 

persoană bolnavă de CO-

VID-19.

Această cercetare a fost 

efectuată pe parcursul a 6 luni, 

timp în care au fost efectua-

te 300 de teste în timpul nor 

zboruri de 38 de ore şi 45 de 

ore de testare la sol. Cerceta-

rea a fost realizată eliberând 

particule de aceeaşi mărime 

ca noul coronavirus de-a lun-

gul întregii cabine pe secţiuni, 

fi ecare dintre ele având 42 de 

senzori reprezentând ceilalţi 

pasageri care ar putea veni în 

contact cu particulele.

Cât de periculoasă este călătoria cu avionul?

Grupa de sânge reprezintă 

un factor important în 

infectarea cu noul corona-

virus în rândul oamenilor. 

În funcţie de grupa ta de 

sânge poţi afl a cât de vul-

nerabil eşti în faţa 

COVID-19.

Infecţiile cu noul corona-

virus continuă să facă ravagii 

printre oamenii de pretutin-

deni, însă cercetătorii vin cu 

veşti bune şi susţin că unele 

persoane prezintă un risc mai 

scăzut de a se confrunta cu 

forme severe ale virusului.

Grupa de sânge 0, cea 
mai puţin vulnerabilă

Potrivit unui studiu reali-

zat de oamenii de ştiinţă, per-

soanele care au grupa de sân-

ge 0 ar putea fi  mai puţin vul-

nerabile în faţa infecţiilor cu 

noul coronavirus. Totuşi, ex-

perţii sunt de părere că sunt 

necesare mai multe cercetări 

în acest sens.

La momentul de faţă, cer-

cetătorii din Danemarca au 

concluzionat că persoanele 

care au grupa de sânge 0 au 

mai puţine şanse nu doar de 

a contracta coronavirusului, 

ci şi de a dezvolta forme se-

vere ori complicaţii, precum 

cedarea organelor ori chiar 

de a-şi pierde viaţa. De cea-

laltă parte, oamenii de ştiin-

tă spun că cei care au grupe-

le de sânge A şi AB sunt mai 

vulnerabili să se infecteze cu 

noul coronavirus.

Potrivit acestui studiu, din-

tre cei 7.422 de oameni testaţi 

pozitiv, doar 38,4% aveau gru-

pa 0, dintr-un grup de 2,2 mi-

lioane de oameni care nu au 

fost testaţi, această grupă de 

sânge este prezentă la 41,7% 

din populaţie. Pe de altă par-

te, 44,4% dintre oamenii cu 

grupa A au fost testaţi pozitiv, 

în timp ce 42,2% din popula-

ţia daneză are această grupă.

Grupele 0 şi B nu prezintă 
afecţiuni grave

Un alt studiu canadian a 

arătat că 95 de pacienţi grav 

bolnavi de COVID-19, cei cu 

tipurile de sânge A şi AB re-

prezentau 84% dintre cei ca-

re au avut nevoie de ventila-

ţie mecanică spre deosebire 

de pacienţii cu grupele de sân-

ge 0 sau B, care a fost de 61%.

Cei cu grupele A sau AB 

au stat mai mult la secţia de 

Anestezie-Terapie Intensivă, 

o medie de 13,5 zile, compa-

rativ cu grupele 0 sau B, ca-

re au stat în medie la terapie 

intensivă 9 zile.

Ce grupă de sânge 
este mai vulnerabilă 
la COVID-19?

12 anagajaţi din secţia 

de Anestezie-Terapie 

Intensivă (ATI) a Spitalului 

Clinic Municipal „Clujana” 

din Cluj-Napoca s-au infec-

tat cu noul coronavirus.

Prefectul judeţului Cluj, Mir-

cea Abrudean, a declarat că es-

te vorba despre cinci medici şi 

şapte asistente care s-au infec-

tat cu COVID-19, însă activita-

tea spitalului se desfăşoară în 

condiţii relativ normale.

„Sunt 12 angajaţi din rân-

dul personalului medical po-

zitivi, cinci medici şi şapte 

asistente. Activitatea func-

ţionează în condiţii relativ 

normale, au preluat deja de 

sâmbătă primii pacienţi CO-

VID. S-au luat toate măsu-

rile necesare, ancheta epi-

demiologică este în desfă-

şurare. Vor fi transferaţi me-

dici ATI din alte spitale pen-

tru a putea operaţionaliza 

întreaga secţie de 17 paturi 

ATI, la nevoie. Deocamdată 

funcţionează 6 paturi ATI 

cu personalul existent ne-

gativ”, a declarat, luni, Mir-

cea Abrudean.

Reamintim că, în urma va-

lului de cazuri noi de coronavi-

rus din judeţ, Comitetul Jude-

ţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Cluj a hotărât ca Spitalul „Clu-

jana” să devină spital de Faza 

II pentru evaluarea şi tratatarea 

pacienţilor pozitivi la COVID-19.

Focar de coronavirus 
la Spitalul „Clujana”

Un pacient de aproximativ 

50 de ani, fără alte boli, 

a decedat la Spitalul Clinic 

de Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello” 

din Cluj-Napoca.

În vreme ce peste tot în 

ţară creşte numărul de infec-

tări şi, odată cu el, şi numă-

rul de decese, continuă pe-

trecerile de nuntă şi de bo-

tez ori mesele festive.

Un bărbat în putere, 
răpus de COVID-19

Dacă alţii chefuiesc cu in-

conştienţă, tot mai mulţi bol-

navi ajung în stare gravă în 

spital. Se sting din viaţă chiar 

şi pacienţi care înainte de CO-

VID-19 nu aveau alte boli. S-a 

întâmplat la Cluj-Napoca, în 

cazul unui bărbat „în putere”.

Un pacient de aproxima-

tiv 50 de ani, fără alte boli, 

s-a stins la Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie „Leon Da-

niello” din Cluj-Napoca. Ori-

ginar din judeţul Sibiu, s-ar 

fi  infectat la un eveniment 

în familie şi, în urmă cu o 

lună, a ajuns la Cluj, direct 

la secţia de Anestezie-Tera-

pie Intensivă.

„Familia a adus plasmă 

de la Timişoara, practic acest 

pacient, fără comorbidităţi, 

fără să fie bătrân, a fost tra-

tat cu tot ce aveam la dis-

poziţie – plasmă cu anti-

corpi, de metode noninva-

zive de ventilaţie – pentru 

acest pacient s-a făcut tot 

ce s-a putut face”, a decla-

rat dr. Milena Man, medic 

primar pneumolog, pentru 

stirileprotv.ro.

Bărbatul a făcut 
complicaţii grave

Bărbatul a făcut trei com-

plicaţii grave la plămâni 

despre care medicii spun 

că nu le-au mai întâlnit la 

alţi pacienţi.

„A dus la degredare pro-

gresivă şi la deces. Pleura 

de pe plămâni a explodat şi 

a intrat aer în cavitatea to-

racică”, a declarat dr. Ma-

rius Bărbat, medic ATI la 

Spitalul Clinic „Leon Dani-

ello” din Cluj-Napoca, po-

trivit sursei citate.

Potrivit raportărilor ofi-

ciale de duminică, un sin-

gur pacient din cei 58 de-

cedaţi în ultimele 24 de ore 

era fără comorbidităţi. La 

nivel naţional, numărul to-

tal al infectărilor cu 

SARS-COV-2 a trecut deja 

de peste 182.000.

Numărul deceselor 
în Cluj a ajuns la 106

Potrivit raportării de ieri, 

în ultimele 24 de ore au fost 

depistate 85 de cazuri noi 

de COVID-19, în judeţul Cluj. 

De la începutul epidemiei 

de coronavirus au fost înre-

gistrate 106 decese în jude-

ţul Cluj. Incidenţa cazurilor 

în ultimele 14 zile a ajuns 

la 2.04.

Până la închiderea ediţiei, 

35 persoane erau internate în 

secţia de Anestezie-Terapie In-

tensivă (din care 33 din ju-

deţ), iar numărul total al ce-

lor vindecaţi şi externaţi a 

ajuns la 1.215, din care 1.056 

din judeţul Cluj.

Din păcate, în urma infec-

tării cu COVID-19 au decedat 

deja 106 de pacienţi, din ca-

re 78 din judeţul Cluj. Toto-

tadă, conform ultimei rapor-

tări, 447 de pacienţi sunt in-

ternaţi în spitalele COVID-19 

din Cluj-Napoca, din care 394 

din judeţul Cluj.

Ucis de COVID-19: 
„Plămânii i-au explodat!”!
Un bărbat de circa 50 de ani, fără comorbidități, a murit de COVID-19, 
în Cluj-Napoca: „Pentru acest pacient s-a făcut tot ce s-a putut face!”

Un pacient de aproximativ 50 de ani, fără alte boli, 
a decedat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Mai mulţi artişti stradali 

au realizat picturi murale 

pe pereţii Liceului de Arte 

Vizuale din Cluj-Napoca, 

în cadrul proiectului 

„Artă în curtea şcolii”.

Proiectul „Artă în curtea 

şcolii” se află la a doua edi-

ţie şi a fost transpus în cur-

tea Liceului de Arte Vizua-

le „Romulus Ladea”. Prima 

ediţie a fost în 2018, la Şcoa-

la Gimnazială „Octavian 

Goga”, din cartierul Mănăş-

tur. Anul acesta, evenimen-

tul se desfăşoară până în 

data de 30 octombrie, fiind 

sprijinit de Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Artiştii stradali invitaţi în 

acest an sunt: Pisica Pătra-

tă, Flaviu Moldovan, Nom 

Crew, Andrei Toniţa, Nor-

bert DakoGraff, Ma.tei, 

Pretty Doomed, Bandi Sa-

sha Robert şi Sergiu Mazer-

schi. Unii dintre ei au po-

vestit, pentru Monitorul de 

Cluj, despre conceptul pro-

iectului, dar şi despre cât 

de mult este mediatizată ar-

ta stradală în România.

„Decodarea va fi  într-o 
cheie mult mai avansată!”

Alexandru Ciubotariu, pe 

numele său de artist stradal 

Pisica Pătrată, este din Bu-

cureşti şi s-a făcut cunoscut 

prin zecile de picturi care 

au înfrumuseţat Capitala. 

Artistul a pictat un perete 

de 15 metri, fiind pentru pri-

ma dată când lucrează pe o 

dimensiune atât de mare. 

Alexandru a vorbit despre 

ce înseamnă pentru el un 

asemnea proiect dar şi des-

pre semnificaţia picturii.

„Sunt pentru prima da-

tă într-un festival organizat 

în Cluj. Mă bucur că am 

fost invitat la această edi-

ţie, mai ales că este într-un 

cadru foarte propice pentru 

ce încercăm noi să facem 

cu arta murală, adică într-un 

liceu de arte vizuale. Cred 

că decodarea desenelor 

noastre va fi într-o cheie 

mult avansată, pentru că 

aceşti copii au o cultură vi-

zuală care îi ajută să inter-

preteze mai bine ceea ce 

dorim noi să transmitem”, 

a spus Pisica Pătrată, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Pictura lui Alexandru se 

înscrie într-o serie mai lun-

gă de preocupări persona-

le, una dintre ele fiind fa-

milia. Cu toate că pictura 

sa are o semnificaţie bine 

conturatră, artistul speră ca 

elevii să găsească şi alte in-

terpretări în arta sa.

„Lucrarea mea se înscrie 

într-o serie mai lungă de pre-

ocupări, care au atingere cu 

personaje, cu reacţiile înăs-

cute între aceste personaje, 

extindându-se puţin spre te-

ma familiei, care mă preo-

cupă. De asemenea, se ex-

tinde şi spre formula asta to-

temică, de înghesuială a unor 

fi guri care au, la un moment 

dat, o alură mistică. Am în-

cercat să adaptez tot acest 

bagaj vizual special pentru 

acest loc, special pentru co-

piii de aici. Ceea ce încerc 

să ilustrez este o înlăţuire a 

creaţiei, dar m-aş bucura ca 

elevii să găsească şi alte in-

terpretări în desenul meu”, 

afi rmă artistul stradal.

„Asociază arta 
cu galeriile expoziţionale, 
nu şi cu strada”

Andrei Tăniţa este un ar-

tist stradal cu o activitate de 

peste 15 ani, care a venit din 

Craiova pentru acest proiect. 

Andrei consideră că acest con-

cept este unul foarte intere-

sant, iar oamenii se pot inspi-

ra din lucrările lor şi pot per-

cepe într-un mod diferit arta 

contemporană.

„Arta stradală în Româ-

nia nu ştiu cât de mediati-

zată este, dar cu siguranţă 

în Cluj şi în Bucureşti este 

destul de mult. Dar, din 

punctul meu de vedere ar 

trebui mult mai mult, pen-

tru că este o nouă formă de 

manifestare artistică. Deo-

camdată, oamenii nu înţe-

leg arta stradală, şi o con-

sideră ca fiind ceva centrat 

mai mult pentru galeriile 

expoziţionale, nu pentru în-

tregul public, şi se creează 

mai mult o selectivitate”, a 

spus Andrei Tăniţa, pentru 

Monitorul de Cluj.

Printre coordonatorii aces-

tui proiect a fost Kero Zen, un 

artist stradal care a participat 

şi la ediţia anterioară. Kero 

Zen a adăugat puţină culoa-

re Clujului, iar picturile lui 

pot fi  văzute în mai multe lo-

curi din oraş. Reprezentanţii 

asociaţiei doresc să inspire 

elevii prin acest proiect. De 

asemnea, ei vor să creeze con-

versaţie şi dezbatere cu privi-

re la importanţa artei.

„Principala miză a proiec-

tului, dincolo de a scoate ar-

ta din spaţiul ermetic al mu-

zeelor şi galeriilor, este de a 

inspira elevii şi locuitorii din 

cartiere cu mesajele pe care 

lucrările le transmit şi de a 

crea, astfel, prilej de conver-

saţie şi dezbatere cu privire 

la importanţa artei în spaţiul 

public”, susţin reprezentanţii 

Asociaţiei Launloc.

Zidurile şcolii, „pânză” 
pentru artiştii stradali
Pictură murală impresionantă la Liceul de Arte Vizuale. 
Artiștii stradali au transformat liceul într-o expoziţie.

Proiectul „Artă în curtea școlii” se afl ă la a doua ediție 
și a fost transpus în curtea Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea”

Imagini de poveste la Băişoara, iarna şi-a intrat în drepturi

Peisaj de iarnă în mijlocul lunii octombrie în 
staţiunea Băișoara din judeţul Cluj. După ce, 
în urmă cu câteva zile, la staţiunea din judeţul 
Cluj cădea prima ninsoare din sezon, astăzi pu-
tem spune că iarna și-a intrat cu adevărat în 
drepturi la Băișoara. Peisajele pitorești, domina-
te de albul zăpezii ce formează un strat destul de 
generos, duc cu gândul la vacanţa de iarnă.

Vremea s-a răcit brusc în ultimele zile, iar pri-
mele ninsori și-au făcut apariţia în zonele 
montane. În staţiunile Arieșeni (Alba) și 
Băișoara (Cluj) au fost consemnate cantităţi 
importante de zăpadă. Meteorologii anunţă 
însă că vremea se va încălzi în zilele și săptă-
mânile ce urmează, peste media normală a 
acestei perioade din an.

FOTOGRAFIA ZILEI 
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O petiţie online semnată 

deja de sute de clujeni 

a fost iniţiată pentru opri-

rea tăierii copacilor din 

Parcul Ştefan cel Mare, 

din spatele clădirii Operei 

Naţionale Române 

din Cluj-Napoca.

Petiţia numită „Nu tăiaţi 

arborii din parcul Ştefan cel 

Mare” şi iniţiată de Dana Dra-

goş cere stoparea tăierii a 30 

de arbori din parcul din cen-

trul municipiului Cluj-Napo-

ca, în urma modernizării şi 

reamenajării acestuia.

„Primăria Cluj-Napoca a 

aprobat recent (septembrie 

2020 – n.r.) un proiect de re-

amenajare a Parcului Ştefan 

cel Mare, din spatele clădirii 

Teatrului Naţional şi a Operei 

Române. Proiectul prevede că 

jumătate din suprafaţa parcu-

lui va fi  pavată sau asfaltată 

şi că 30 de arbori maturi vor 

fi  tăiaţi. Noi, cetăţenii oraşu-

lui Cluj-Napoca, cerem Pri-

măriei să modifi ce proiectul 

astfel încât copacii existenţi, 

mai ales cei cu un coronament 

bogat, să fi e păstraţi, iar pa-

vările/asfaltările să fi e păstra-

te la un minim necesar, cu 

maximizarea spaţiilor verzi”, 

susţine iniţiatoarea petiţiei.

Totodată, în petiţie se ara-

tă că Parcul Ştefan cel Mare 

este „singurul spaţiu cu ade-

vărat verde” din arealul Pia-

ţa Unirii – Piaţa Avram Iancu 

– Piaţa Cipariu, ale căror mo-

dernizări recente au redus spa-

ţiul verde şi de umbră. Până 

la închiderea ediţiei, peste 

1.200 de persoane au semnat 

deja petiţia adresată Primări-

ei Cluj-Napoca.

„Copacii maturi din acest 

parc şi umbra acestora sunt 

un refugiu şi o barieră în ca-

lea poluării şi a zgomotelor 

produse de trafi cul extrem 

din zonă, precum şi a tem-

peraturilor ridicate din tim-

pul verii. Spaţiile de joacă şi 

cu aparate sport cu care es-

te dotat parcul sunt singure-

le umbrite din zona centra-

lă, motiv pentru care sunt 

foarte frecventate şi îndrăgi-

te. Înlăturarea copacilor ma-

turi, chiar dacă vor fi  înlo-

cuiţi cu arbori tineri, ar în-

semna o diminuare a efecte-

lor benefi ce oferite de acest 

parc. Cele 30 de specii exis-

tente sunt naturalizate şi 

şi-au format un mic ecosis-

tem, care este apreciat de 

toţi cei care îl frecventează, 

oameni, păsări, animale. Pen-

tru toate aceste motive, ce-

rem modernizarea responsa-

bilă a Parcului Ştefan cel Ma-

re, cu intervenţii minime a-

supra ecologiei existente”, 

se arată textul petiţiei.

Parcul Ştefan cel Mare 
se schimbă din temelii

Administraţia locală a a 

atribuit, în data de 11 septem-

brie, contractul pentru moder-

nizarea Parcului Ştefan Cel 

Mare din Cluj-Napoca către 

fi rma Garden Center Group, 

pentru suma de 10.317.448 

de lei. Contractul include şi 

servicii de proiectare şi lu-

crările de execuţie propriu-zi-

se. Termenul este de 12 luni, 

din care 2 luni proiectare şi 

10 luni execuţia.

Potrivit caietului de sarcini, 

lucrările propuse pentru revi-

talizarea parcului vor contri-

bui la creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor din zonă şi a celor 

din oraş, prin asigurarea con-

diţiilor de relaxare şi refacere 

a forţelor, dar şi prin îmbună-

tăţirea calităţii factorilor de me-

diu. Parcul Ştefan cel Mare cu-

prinde esplanada şi spaţiile 

verzi aferente clădirii Teatru-

lui Naţional Cluj-Napoca, cu 

o suprafaţă 12.384 mp, din ca-

re spaţiul verde acoperă 6.219 

mp, aleile – 1.688 mp, iar su-

prafaţa de pavele – 189 mp.

Denumit „Mica promena-

dă”, parcul a fost amenajat 

pentru prima dată în anul 1885 

şi de-a lungul timpului a sufe-

rit modifi cări. În vara anului 

2012, în urma unei furtuni, 

mai mult de jumătate din ar-

borii parcului au fost rupţi sau 

afectaţi, fenomen ce a dat par-

cului un aspect dezolant. „În 

prezent, Parcul Ştefan cel Ma-

re este un parc cu arbori îm-

bătrâniţi, mobilier urban vechi 

(aparate de joacă pentru co-

pii, bănci, coşuri de gunoi, 

gard metalic), care nu mai pre-

zintă nicio estetică urbană”, 

se arată în caietul de sarcini.

„Nu tăiaţi arborii din Parcul Ştefan cel Mare!”, solicită sute de clujeni

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Zona Parcului Etnografi c 

Naţional „Romulus Vuia” 

se va transforma radical 

odată cu amenajarea 

unei bariere vegetale.

Consiliul Judeţean Cluj a 

publicat un anunţ de achizi-

ţie directă pentru lucrări de 

amenajare peisagistică vege-

tală în zona Parcului Etnogra-

fi c „Romulus Vuia” – Pădurea 

Hoia-Baciu – Parcul Industri-

al Tetarom I. Este vorba des-

pre o barieră vegetală pe la-

tura sud-estică a arealului na-

tural din zona Hoia, potrivit 

forului administrativ judeţean.

Lucrări de peste 
85.000 € în zona Hoia

Conform caietului de sar-

cini, valoarea estimată a con-

tractului se ridică la 416.136 

de lei (fără TVA), adică peste 

85.000 de euro. Termenul-li-

mită pentru depunerea ofer-

telor este data de 22 octom-

brie, ora 10:00, criteriul de 

atribuire fi ind cel mai bun ra-

port calitate-preţ. De aseme-

nea, durata de execuţie a lu-

crărilor nu va depăşi 45 de zi-

le calendaristice.

Data de începere a lucrări-

lor este considerată, cel puţin 

pe hârtie, data de 26 octom-

brie 2020. Până la această da-

tă, fi rma desemnată să execu-

te lucrările va trebui să dove-

dească că deţine toate resur-

sele – umane, materiale – să 

respecte cerinţele stipulate în 

contract. Totodată, ofertantul 

asigură o perioadă de garan-

ţie de 24 de luni, perioadă ca-

re începe de la data încheierii 

procesului verbal de recepţie, 

după fi nalizarea intervenţiei.

Piesele principale pe ba-

za cărora antreprenorul va 

realiza lucrarea sunt docu-

mentaţiile tehnice elabora-

te de către Alice Oprică Ar-

hitectură SRL şi Păuniţa 

Boancă Arhitectura Peisaju-

lui SRL. De altfel, proiectul 

tehnic şi detaliile de execu-

ţie sunt parte integrantă din 

documentaţia de atribuire 

şi cuprinde planuri şi dese-

ne despre cum ar trebui să 

arate zona în viitor.

Se plantează arbori 
care stabilizează solul

Potrivit cerinţelor din ca-

ietul de sarcini, se vor planta 

specii care stabilizează solul, 

au creştere rapidă şi viguroa-

să, şi prezintă rezistenţă la 

vânt, poluare şi ger; specii de-

corative pe timp de iarnă, dar 

şi specii care continuă în mod 

natural linia pădurii. Pe lân-

gă plantarea a 58 de arbori, 

lucrările includ şi curăţarea 

pajiştii de resturi vegetale, re-

spectiv îndepărtarea arborilor 

uscaţi. Astfel, se recomandă 

defrişarea arborilor în declin 

biologic avansat (uscaţi în pro-

porţie de 70-100%).

„Se vor defrişa doar exem-

plarele de arbori spontani 

cu diametrul trunchiului de 

până la 10 cm şi arborii ca-

re prezintă peste uscarea co-

roanei în procent de minim 

50%. Exemplarele valoroa-

se şi sănătoase se vor păs-

tra. Curăţirea terenului con-

stă în îndepărtarea crengi-

lor, cioatelor sau a rădăci-

nilor scoase în faza anteri-

oară, precum şi a pietrelor 

de dimensiuni mici aflate la 

suprafaţa terenului”, se ara-

tă în caietul de sarcini.

Zona respectivă este cu-

noscută pentru problemele 

majore privind alunecările 

de teren. În septembrie 2014, 

au fost constatată existenţa 

unor fi suri pronunţate de 

peste 50 m în teren, pe ver-

santul nordic al Dealului Ho-

ia. În doar patru ani, Consi-

liul Judeţean Cluj a fost ne-

voit să cheltuie peste 10 mi-

lioane de euro cu alunecări-

le de teren a Dealului Hoia.

Zona Parcului Etnografic devine mai verde
Administraţia judeţeană pregăteşte o barieră vegetală pentru stabilizarea versantului sud-estic 
din zona Parcului Etnografic Naţional „Romulus Vuia” – Pădurea Hoia-Baciu – Parcul Industrial Tetarom I

Zona Parcului Etnografi c Naţional „Romulus Vuia” – Tetarom I se va transforma radical

În 2017, Alice Florea, o tânără arhitectă 
din Cluj-Napoca, a fost declarată câștigă-
toarea concursului internaţional de soluţii 
pentru revitalizarea zonei Parcului 
Etnografic „Romulus Vuia” – Pădurea 
Hoia-Baciu. Extinderea parcului – cel mai 
mare din ţară – vizează o suprafaţă de 
peste 42 ha, cu o investiţie de circa 10 mi-
lioane de euro, în care sunt incluse și po-
iana, respectiv Pădurea Hoia-Baciu.

„Proiectul are ca scop punerea în valoare 
a zonei verzi din Pădurea Hoia-Baciu și pă-
șunea din apropiere prin circuite de ci-
clism, puncte de observare a păsărilor și 
locuri de joacă. De asemenea, strada 
Nicolae Pătrașu va fi reabilitată și se va 
amenaja o intersecţie cu Tăietura 
Turcului”, a explicat la acea vreme Claudiu 
Salanţă, arhitectul-șef al judeţului Cluj.

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” așteaptă extinderea
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Slovenia a declarat 

„stare de epidemie” 

timp de 30 de zile înce-

pând de luni, deschizând 

calea pentru autorităţile 

regionale şi locale 

să introducă rapid 

măsuri împotriva numă-

rului crescând de infecţii 

cu coronavirus, 

informează dpa.

Guvernul a luat decizia 

în cadrul unei reuniuni du-

minică seară, a anunţat agen-

ţia de presă STA. Aceeaşi 

măsură a fost declarată la 

12 martie şi a rămas în vi-

goare până pe 30 mai.

Autorităţile nu au dispus 

măsuri suplimentare faţă de 

restricţiile în vigoare de vi-

neri, când deplasările au 

fost restricţionate în regiu-

nile cele mai afectate de epi-

demie şi şcolile au trecut la 

învăţământul online.

Slovenia, cu 2,08 milioa-

ne de locuitori, a raportat 

726 şi 897 de noi infecţii 

sâmbătă şi duminică.

Slovenia a declarat 
„stare de epidemie”

Primarul capitalei daneze 

Copenhaga, Frank Jensen, 

a demisionat, luni, după ce 

a recunoscut că s-a făcut 

vinovat de mai multe ori 

de hărţuiri sexuale, 

transmite Reuters.

„Aş dori să le cer ierta-

re femeilor pe care le-am 

ofensat”, a spus Jensen, ca-

re a renunţat şi la funcţia 

de vicepreşedinte al Parti-

dului Social Democrat, for-

maţiunea de guvernământ 

din Danemarca.

Primarul, în funcţie din 

2010, şi-a prezentat demi-

sia în urma acuzaţiilor for-

mulate de două femei. Una 

din ele a descris într-un 

articol publicat vineri de 

cotidianul Jyllands-Posten 

hărţuirile sexuale la care 

a fost supusă în 2012 şi 

2017. Ambele incidente au 

avut loc la evenimente so-

ciale şi au implicat atin-

geri nedorite.

Jensen a explicat pe Fa-

cebook că a făcut parte din-

tr-o cultură „dăunătoare” şi 

„veche” din partid. În vâr-

stă de 59 de ani, din care 

peste 30 în politică, el a fost 

ministru al Justiţiei şi al Cer-

cetării în anii 1990 şi la în-

ceputul anilor 2000.

Şefa guvernului danez, 

Mette Frederiksen, a de-

clarat că ia „foarte în se-

rios” acuzaţiile. „Este evi-

dent că noi, în Partidul 

Social Democrat, avem 

probleme, iar asta trebu-

ie să se schimbe acum”, 

a spus ea.

Primarul din Copenhaga, 
acuzat de hărțuire sexuală

Producătorul de vehicule 

electrice Tesla Inc. a 

anunţat, luni, că va 

exporta sedanul Model 3 

produs în China în peste 

zece ţări europene, înce-

pând din această lună, 

transmite Reuters.

Tesla, care a început în 

decembrie să livreze vehicu-

le fabricate la fabrica sa din 

Shanghai, va exporta din oc-

tombrie maşinile fabricate în 

China, inclusiv în Germania, 

Franţa, Italia şi Elveţia, a in-

format compania americană.

La unitatea din Shan-

ghai, prima fabrică a Tesla 

din afara SUA, ar urma să 

fie produse anul acesta 

150.000 de vehicule.

În China, cea mai mare 

piaţă auto globală, Tesla a 

vândut luna trecută peste 

11.000 de maşini Model 3, iar 

compania americană o nouă 

uzină în Shanghai pentru a 

fabrica SUV-urile Model Y.

Pe plan global, livrările 

Tesla în trimestrul trei din 2020 

au depăşit estimările analişti-

lor de pe Wall Street, datori-

tă cererii mai ridicate pentru 

sedanul Model 3, şi a redre-

sării cererii pe plan global pen-

tru modelele companiei.

Tesla a vândut 
aproape 140.000 
de mașini în trei luni

Compania a vândut în pe-

rioada iulie-septembrie 139.300 

de SUV-uri şi sedanuri, un 

avans de 44% faţă de perioa-

da similară din 2019, când a 

livrat 97.000 de unităţi.

Conform datelor Refini-

tiv, analiştii se aşteptau ca 

producătorul american de 

vehicule electrice să vândă 

134.720 de unităţi.

Evoluţia Tesla în timpul 

pandemiei de coronavirus 

(COVID-19) a fost mai bu-

nă decât a majorităţii pro-

ducătorilor auto. În trimes-

trul doi din 2020 vânzări-

le pe plan global au urcat 

cu 2,5%, la 90.650 vehi-

cule, comparativ cu prime-

le trei luni din acest an, 

chiar dacă a trebui să-şi 

închidă timp de aproape 

două luni singura fabrică 

de asamblare din SUA, din 

Fremont, California.

Grupul francez Rena-

ult a lansat săptămâna 

trecută Dacia Spring, pri-

mul model 100% electric. 

Acesta va fi produs în Chi-

na, de unde va fi expor-

tat spre Europa.

Tesla va exporta în Europa 
vehicule produse în China

Alegătorii din statul 

american Florida, 

considerat crucial 

pentru desemnarea 

preşedintelui, au început 

luni să voteze anticipat 

pentru scrutinul 

de la 3 noiembrie, 

în condiţiile în care 

un număr record de 28 

milioane de americani, 

în majoritatea lor demo-

craţi, şi-au exprimat 

deja opţiunile, 

transmite Reuters.

Preşedintele SUA, Donald 

Trump, intrat în criză de timp 

pentru a schimba dinamica 

unei curse în care sondajele 

îl dau perdant, a vizitat, luni, 

Arizona, după ce duminică 

a ţinut o întrunire electora-

lă în Nevada şi şi-a îndem-

nat susţinătorii să voteze.

Contracandidatul său, de-

mocratul Joe Biden, afl at du-

minică în campanie într-un 

alt stat-cheie, Carolina de 

Nord, a rămas, luni, în sta-

tul unde îşi are reşedinţa, 

Delaware, în timp ce parte-

nera sa de cursă, senatoarea 

Kamala Harris, s-a îndreptat 

spre Florida pentru a-i încu-

raja pe susţinătorii democraţi 

să voteze anticipat.

Statul Florida, 
obligatoriu de câștigat

Statul Florida este con-

siderat de toată lumea ca 

obligatoriu de câştigat pen-

tru Trump, al cărui şanse 

de victorie se reduc consi-

derabil dacă pierde în acest 

stat din sud.

Florida oferă 29 de vo-

turi electorale, la egalitate 

cu New York – state devan-

sate doar de California şi 

Texas, din cele 270 de vo-

turi în Colegiul Electoral 

care îl desemnează pe pre-

şedintele SUA.

Un sondaj Reuters/Ipsos 

din perioada 7-14 octombrie 

a arătat un plus de două pro-

cente în favoarea lui Biden 

(49%) faţă de Trump (47%), 

în marja de eroare de patru 

puncte procentuale.

Ambele echipe de campa-

nie au cheltuit masiv în pu-

blicitate electorală în Flori-

da, cu un plus pentru Biden, 

care a strâns semnifi cativ 

mai multe fonduri decât 

Trump din vară, stabilind re-

corduri lunare consecutive 

pentru un candidat la preşe-

dinţia SUA.

Trump va avea mitinguri 

de campanie mai întâi la Pre-

scott, apoi în Tucson, Arizo-

na, un alt stat în care cele 

două campanii se afl ă în 

strânsă concurenţă.

Cele 27,9 milioane de ame-

ricani care au votat deja, fi e 

prin corespondenţă, fi e în 

persoană, conform Universi-

tăţii din Florida, reprezintă 

cel mai ridicat număr de vo-

tanţi până în acest punct al 

campaniei, comparativ cu 

alegerile precedente.

Până acum şi-au expri-

mat votul circa 20% din 

totalul alegătorilor din 

2016, care a fost de peste 

136,6 milioane.

Votanţii înregistraţi ca de-

mocraţi reprezintă 55% din 

totalul de 10,9 milioane de 

care au votat deocamdată în 

statele care raportează astfel 

de date, comparativ cu 24% 

de partea republicanilor.

Trump îi roagă 
pe votanți să 
„răstoarne balanța”

Duminică, la un miting 

electoral din Carson City, Ne-

vada, unde votarea începuse 

cu o zi în urmă, Trump şi-a 

implorat susţinătorii să „iasă 

şi să voteze” pentru a-l ajuta 

să răstoarne balanţa într-un 

stat pe care în 2016 l-a pier-

dut la un scor strâns în faţa 

democratei Hillary Clinton.

Deşi şi-a revenit recent 

de pe urma propriei experi-

enţe cu coronavirusul, 

Trump l-a luat în derâdere 

pe Biden în Nevada pentru 

abordarea prudentă a aces-

tuia faţă de pandemie.

„Ascultaţi-i pe oamenii 

de ştiinţă! Dacă i-aş fi as-

cultat pe oamenii de ştiin-

ţă, am avea chiar acum o 

ţară care ar fi într-o depre-

sie (economică – n.r.) ma-

sivă”, a spus Trump cu o 

voce ironică.

În Carolina de Nord, un 

stat-cheie unde 1,4 milioa-

ne, adică 20%, dintre ale-

gătorii înregistraţi, votaseră 

deja până duminică dimi-

neaţa, Biden i-a îndemnat 

pe locuitori să-şi exprime 

votul cât mai curând posi-

bil, şi l-a atacat pe Trump 

pentru afirmaţia că Statele 

Unite „au trecut de punctul 

critic” din pandemie.

„Lucrurile se înrăutăţesc, iar 

el continuă să ne mintă despre 

situaţie”, a acuzat Biden.

Dezbaterea fi nală între cei 

doi candidaţi va avea loc joi, 

la Nashville, Tennessee.

A început numărătoarea 
inversă în Statele Unite
Votarea anticipată în statul crucial Florida a început, 
în vreme ce campania electorală se apropie de sfârșit

Preşedintele SUA, Donald Trump şi contracandidatul său, democratul Joe Biden
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Candidatul socialist Luis 

Arce a câştigat alegerile 

prezidenţiale din Bolivia 

din primul tur, potrivit 

unui exit-poll al rezultate-

lor votului desfăşurat 

duminică, rezultat ce ar 

aduce partidul de stânga 

al lui Evo Morales înapoi 

la putere, informează 

Reuters şi France Presse.

Potrivit numărătorii rapi-

de Ciesmori difuzate de ca-

nalul televiziunii boliviene 

Unitel, fostul ministru boli-

vian al Economiei, Luis Ar-

ce, a obţinut 52,4% din vo-

turi, în timp ce principalul 

său rival, centristul Carlos 

Mesa – 31,5%.

Astfel, este asigurată în-

toarcerea la putere a Mişcă-

rii pentru Socialism (MAS). 

Pentru a câştiga direct, un 

candidat are nevoie de cel 

puţin 40% din voturi şi de 

un avans de cel puţin 10 punc-

te procentuale.

Pentru prima dată după 

20 de ani, Evo Morales 

(2006-2019), lider emblema-

tic al stângii sud-americane, 

nu a fost candidat la preşe-

dinţie. La 10 noiembrie 2019, 

el a demisionat în plină cri-

ză politică, acuzat de frau-

dă de către opoziţie, în timp 

ce candida pentru al patru-

lea mandat.

Socialistul Arce, noul preşedinte al Boliviei

Poliţia cehă a făcut uz 

de gaze lacrimogene şi 

tunuri cu apă împotriva 

unei manifestaţii violen-

te la Praga contra măsu-

rilor luate de guvern 

pentru limitarea propa-

gării coronavirusului, 

relatează AFP.

Mai multe mii de mani-

festanţi, printre care supor-

teri ai unor echipe de fot-

bal, s-au strâns la Praga 

pentru a cere demisia mi-

nistrului Sănătăţii, Roman 

Prymula, arhitectul măsu-

rilor restrictive. Manifesta-

ţia a luat o turnură violen-

tă când poliţiştii au înce-

put să disperseze mulţi-

mea, numărul participan-

ţilor fiind mult mai mare 

decât cel autorizat pentru 

adunări publice.

„Participanţii au atacat 

poliţia fără niciun motiv. 

Am recurs la tunuri cu a-

pă, gaze lacrimogene şi pe-

tarde”, a declarat presei şe-

ful poliţiei pragheze, Tomas 

Lerch, precizând că în jur 

de 20 de poliţişti au fost ră-

niţi în timp ce un alt res-

ponsabil al poliţiei a acu-

zat „ultraşii”.

Serviciile de urgenţă au 

indicat pe Twitter că au 

acordat îngrijiri unui nu-

măr de nouă persoane, iar 

patru răniţi au fost spita-

lizaţi. Înaintea adunării, 

poliţia a reţinut în jur de 

50 de persoane şi a con-

fiscat artificii, bastoane te-

lescopice, boxuri şi arme 

de foc.

Manifestaţia a fost orga-

nizată de asociaţia HON, 

dar suporterii de fotbal au 

reprezentat o parte impor-

tantă a mulţimii. Ministrul 

Sănătăţii „nu admite nicio 

opoziţie. Cum îndrăzneş-

te? Cu cine crede că vor-

beşte? Nu suntem oi, sun-

tem oameni normali”, a de-

clarat pentru AFP Vlasta 

Ciencialova, o demonstran-

tă venită la Praga din es-

tul ţării.

Protest violent anti coronavirus, 
oprit cu gaze lacrimogene de poliţia cehă

Cel puţin două biserici 

au fost incendiate 

la Santiago de Chile, 

capitala statului Chile, 

în contextul în care 

mii de persoane 

au ieşit în stradă 

pentru a marca 

un an de la protestele 

sângeroase împotriva 

guvernului conservator, 

relatează DPA.

În fotografii postate on-

line se vede cum se pră-

buşeşte turnul bisericii 

Parroquia de la Asuncion, 

unul dintre cele mai vechi 

lăcaşuri de cult din San-

tiago de Chile. În alte fo-

tografii se vede un incen-

diu la Iglesia de San Fran-

cisco de Borja, biserică fo-

losită deseori de poliţie 

pentru ceremonii.

Demonstraţia a început 

paşnic în Plaza Italia, cu-

noscută şi ca Plaza de la 

Dignidad, însă în scurt timp 

a degenerat în violenţe, în 

ciuda unei prezenţe masi-

ve a poliţiei.

Peste 30 de persoane 
au murit anul trecut

Chile a fost zguduit de 

proteste violente între 18 

octombrie şi 30 noiembrie 

anul trecut, manifestaţiile 

paralizând capitala. Demon-

stranţii cereau un acces mai 

bun la serviciile de sănăta-

te şi la educaţie, precum şi 

o îndepărtare de sistemul 

economic neoliberal.

Cel puţin 30 de persoa-

ne au murit în timpul pro-

testelor, iar poliţia a fost 

criticată pentru brutalitate.

Protestele au fost relu-

ate recent, înaintea unui 

referendum la 25 octom-

brie în cadrul căruia chi-

lienii vor fi întrebaţi da-

că vor o nouă Constituţie, 

una dintre solicitările che-

ie ale demonstranţilor.

Actuala Constituţie da-

tează din 1980, din timpul 

dictaturii generalului Augus-

to Pinochet.

Manifestațiile antiguvernamentale 
din Chile s-au lăsat cu biserici incendiate

Sistemul judiciar din 

Coreea de Nord practică 

pe scară largă tortura, 

umilirea şi obţinerea de 

mărturisiri prin constrân-

gere şi îi tratează pe deţi-

nuţi „mai rău ca pe ani-

male”, a transmis, luni, 

Human Rights Watch 

(HRW) într-un raport, 

citat de AFP.

Organizaţia de apărare a 

drepturilor omului, cu sediul 

la New York, a intervievat zeci 

de foşti deţinuţi, precum şi 

foşti ofi ciali nord-coreeni şi 

denunţă situaţia din centrele 

de detenţie din Coreea de 

Nord, unde tortura este dese-

ori practicată.

Deţinuţii sunt maltrataţi 
şi bătuţi

Acuzată de încălcări pe sca-

ră largă a drepturilor omului, 

Coreea de Nord este o ţară 

„închisă”, iar despre funcţio-

narea sistemului său judiciar 

se ştiu puţine lucruri. Persoa-

nele intervievate au afi rmat 

că detenţia de dinaintea unui 

proces este „extrem de dură” 

şi că deţinuţii sunt maltrataţi, 

deseori bătuţi.

„Reglementările spun că 

deţinuţii nu trebuie bătuţi, 

însă avem nevoie de mărtu-

risiri în timpul anchetei. Prin 

urmare, trebuie să îi lovim 

pentru a obţine mărturisi-

rea”, a explicat un fost ofi -

ţer de poliţie.

Foşti deţinuţi au decla-

rat că au fost obligaţi să 

stea îngenunchiaţi sau aşe-

zaţi pe picioarele încruci-

şate fără a se mişca uneori 

timp de 16 ore neîntrerupt, 

în timp ce orice gest era pe-

depsit. Ei erau atunci bă-

tuţi cu bastoane, curele de 

piele şi cu pumnul şi erau 

obligaţi să alerge în cerc pâ-

nă la o mie de ori în jurul 

curţii închisorii.

„Acolo, eşti tratat mai 

rău decât un animal, ceea 

ce vei şi ajunge să fii!”, a 

spus un fost deţinut, Yoon 

Young Cheol. De asemenea, 

femei intervievate au decla-

rat că au fost supuse agre-

siunilor sexuale.

Femeile, violate 
de anchetatori

Kim Sun Young, o fostă 

comerciantă de circa 50 de 

ani care a fugit din Core-

ea de Nord în 2015, a spus 

că a fost violată de anche-

tatorul său într-un centru 

de detenţie.

Un alt ofiţer de poliţie a 

pipăit-o în timpul interoga-

toriului, a adăugat ea, pre-

cizând că nu a avut tăria să 

se opună.

În raportul său, HRW ce-

re Phenianului „să oprească 

tortura endemică şi crudă, 

precum şi tratamentul degra-

dant şi inuman în centrele 

de detenţie”.

HRW face apel de aseme-

nea la Coreea de Sud, Statele 

Unite ale Americii, dar şi al-

te ţări membre ale ONU „să 

facă presiune asupra guver-

nului nord-coreean”.

La modul general, Coreea 

de Nord susţine că respectă 

drepturile omului şi că toate 

criticile comunităţii internaţi-

onale reprezintă o campanie 

de defăimare care are ca scop 

„să submineze sistemul soci-

alist sacru”.

Deţinuţii din Coreea de Nord, 
trataţi „mai rău ca animalele”!
Zeci de foşti deţinuţi, dar şi foşti oficiali ai regimului comunist au vorbit despre tratamentele inumane 
aplicate în închisorile din Coreea de Nord: „Acolo eşti tratat mai rău decât un animal!”

Foşti deţinuţi nord-coreeni au declarat că au fost obligaţi să stea îngenunchiaţi sau aşezaţi 
pe picioarele încrucişate fără a se mişca uneori timp de 16 ore neîntrerupt
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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 cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ 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 vop-
sea lavabilă, sistem alarmă, 8 
mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. 
Apartamentul se predă parţi-
al mobilat. Nu se oferă comi-
sion agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 
0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 93.000 euro, negociabil. 
Pentru alte informaţii și alte de-
talii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 

0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ 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.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ 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. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curenty electric în zonă. merită 
văzut! Pentru informaţii și ate de-
talii sunaţi la tel. 0748-882701. 
(5.14)

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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GRA-

TUIT

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la te-
lefon 0744-653097. (5.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0722-550874. 
(4.7)

GARSONIERE

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

¤ 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.

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ 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.

¤ 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 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ 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.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi 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 de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

¤ 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.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca șofer, cat. B, C, 
E, experienţă pe Europa, limbi cu-
noscute engleza, germană, italia-
nă, tur-retur, weekendurile liber. 
Pentru alte informaţii sunaţi la nr. 
de telefon 0749-913740. (5.7)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă 
în domeniul juridic. Cer și ofer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
nr. 0755-374272.

SERVICII

¤ 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.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(5.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (5.7)

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

¤ 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.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ 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.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii 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.

¤ 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.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 80 RON. Pentru 

informaţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii 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 boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (5.7) 

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 
60 cm și de 60 x 120 cm, în stare 
bună de funcţionare. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(9.11)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru 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 rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

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

birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (9.11)

¤ Vând seminţe de lobodă ver-
de, seminţe de pătrunjel pentru 
frunze, seminţe de fl ori. Pentru 
alte informaţii apelaţi 
0264-424005, 0745-300323. 
(9.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (9.11)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar o 
singură dată, foarte frumoasă. 
Preţ avantajos. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436

¤ Vând sanuri cizme pentru ciz-
me militare, carâmb înalt nr. 
41-42. Tel. 0745-300323. (5.7)

¤ Vând absorbante scutece chi-
loţi pentru incontinenţă, la pre-
ţuri bune. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la telefon 
0746-513329. (5.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. In-
formaţii la telefon 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, nr. 39, culoare gri și lungi, 
negre. Informaţii la nr. de tele-
fon 0745-300323 (5.7)

¤ Vând aluni și nuci pentru 
plantat. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de 
struguri. Informaţii și detalii su-
plimentare la telefon 
0752-296902. (6.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (6.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (8.11)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2020 la preţul de 30 RON/kg și 
nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg, zonă nepoluată. Infor-
maţii la tel. 0748-220979. 
(9.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două serta-
re, preţ 200 RON. Informaţii la 
telefon 0264-424005, 
0745-300323. (9.11)

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



marți, 20 octombrie 2020 | monitorulcj.ro  PUBLICITATE 11

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ ANGAJARE

 SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de 
Gestionar depozit.

Condiţii de participare:

- Studii medii cu diplomă de bacalaureat
- Experienţă in domeniu de minim 3 ani

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
unitatii și vor conţine:

- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
- cazierul judiciar
-  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 
0264503720 sau la adresa de email bru@termonapoca.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Fizesu Gherlii titular al proiectului Construire 
a obiectivului modifi care si fi nalizare sistem de canalizare , 
Fizesu Gherlii, satul Fizesu Gherlii , judetul Cluj, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciztei etapei de incadrare de catre 
APM Cluj, in cadrul procedurli de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul Construire a obiecttvului modifi care 
si fi nalizare sistem de canalizare, Fizesu Gherlii, satul Fizesu 
Gherlii, Judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj, 
Ca/ea DorobanȘilor nr. 99, in zilele de luni-vinerl tntre orele 
9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://
apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii 
/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet 
a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro . 

ANUNŢ LICITAȚIE  PUBLICĂ

Comuna Aghireşu, cu sediul în loc. Aghireșu-Fabrici, 
nr. 86, jud. Cluj, tel.0264.358.001, fax. 0264.357.252, 
organizează licitaţie publică pentru vânzare a 44 parcele 
teren intravilan în Comuna Aghireșu, sat Aghireșu-Fabrici, 
jud. Cluj, proprietate privată a Comunei Aghireșu cu suprafaţa 
totală de 2,23 ha ( între 450-687 mp).

Condiţii de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini, document ce se poate achiziţiona -50 lei- 
la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 
06.11.2020, ora 14.00.

Data – limită de depunere a ofertelor: 16.11.2020 până 
la ora 14.00.

Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 17.11.2020, ora 
14.00 la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Informaţii suplimentare: tel. 0264.358.001, 0742.074.730 
( Luni-Joi între orele 8.00-16.00, Vineri între orele 8.00-14.00)

Persoana de contact: Tamas-Gebe Karola

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. ALTRADE COM S.R.L. anunţă iniţierea planului 
urbanistic zonal cu titlul „ELABORARE PUZ – INTRODUCERE 
TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE IMOBILE CU DESTINAŢIE 
INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII 
COMERCIALE ŞI SPAŢII DE BIROURI AFERENTE, AMENAJARE 
ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, 
EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, 
OPERAŢIUNI NOTARIALE (COMASARE ŞI DEZMEMBRARE)“, 
amplasat în Com. Gilău, sat Gilău, str. Balastierei, fn, CF 
53342, 56741, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Gilău, 
direcţia urbanism.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu în 
vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Derogare de la 
prevederile Amenajamentului silvic UP VI – Valea Drăganului“, 

administrat de S.C. AUSTRO SOMES TRADING S.R.L.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl 9B, cod 400609, fax: 0263-412914, 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 apariţiei anunţului.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. PROIECT IMO UNU S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat de intenţia realizării unui Plan 
Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001actualizata: 
„Elaborare P.U.Z.: schimbare destinaţie teren din zona 
industrială în zona de locuinţe, construire ansamblu 
rezidenţial“, localizat în comuna Apahida, sat Sânnicoară, 
str. Elicei, nr. 10C, jud. Cluj.

Planul urbanistic zonal poate fi consultat la sediul 
Primăriei Comunei Apahida din str. Libertăţii nr. 122, 
comuna Apahida jud. Cluj.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Aviatrans S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), organizează licitaţii publice pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

I. Construcţii, situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
151, jud. Cluj, înscrise în Cartea Funciară nr. 265841 
Cluj-Napoca, nr. cad. 742/3-C1, nr. cad. 742/3-C2 și nr. cad. 
742/3-C3 (în incinta Aeroportului International Avram Iancu 
– Cluj-Napoca) – preţ de strigare 845.680 lei, exclusiv TVA.

II. Teren în suprafaţă de 1.641 mp, situat în Dej, str. 1 Mai, 
FN, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 59657 Dej, nr. top. 
1478/2/1 – preţ de strigare 407.715 lei, exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2020, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 04.11.2020, ora 14:00; 
11.11.2020, ora 14.00; 18.11.2020, ora 14.00, respectiv 
în data de 25.11.2020, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: offi ce@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă

Cristina Purcar

 ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

DODEA OVIDIU VASILE şi asociaţii anunţă iniţierea 
planului urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD ŞI 
CONSTRUIRE 5 LOCUINŢE FAMILIALE P+E, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
UTILITĂŢI“, amplasat în Com. Gilău, sat Gilău, f.n., C.F. 
57456, C.F. 57345, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Gilău, 
direcţia urbanism.

Rectifi care privind anunţul „TETAROM SA ORGANIZEAZĂ 
LICITAŢIE PUBLICĂ“ apărut în data de 15.10.2020

Punctul 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 

02/11/2020, ora 12.00, se va citi: „Data-limită pentru 

solicitarea clarifi cărilor: 29/10/2020, ora 12.00.”

Punctul 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 

05/11/2020, ora 09.00, se va citi:„Data-limită de depunere 

a ofertelor: 09/11/2020, ora 09.00.”

Punctul 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa 

publică de deschidere a ofertelor: 05/11/2020, ora 12:00 

la sediul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. 

Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3, se va citi:

Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 

deschidere a ofertelor: 09/11/2020, ora 12:00 la sediul 

Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura 

Turcului nr.47, clădirea A3.

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
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Reghecampf 
a demisionat 
de la Al Wasl
Antrenorul român Laurenţiu 
Reghecampf a demisionat de la 
cârma echipei de fotbal Al Wasl, 
din Emiratele Arabe Unite.
Demisia lui Reghecampf a surve-
nit după chiar prima etapă a sezo-
nul 2020-2021, în care Al Wasl a 
fost învinsă acasă vineri cu 4-1 de 
Bani Yas, formaţie pregătită de 
Daniel Isăilă.
„Clubul de fotbal Al Wasl aprobă 
demisia lui Laurenţiu Reghecampf 
și îl numește antrenor interimar 
pe Salem Rabie, care va conduce 
antrenamentele în perioada ur-
mătoare, până la venirea unui 
nou antrenor”, a anunţat clubul.
Reghecampf se afl a la Al Wasl din 
2019, echipa terminând pe 8 se-
zonul precedent, suspendat din 
cauza pandemiei de coronavirus.

Bölöni, prezentat 
la Panathinaikos
Panathinaikos l-a anunţat ofi cial 
pe Ladislau Bölöni, 67 de ani, 
drept noul antrenor al „verzilor”. 
Astăzi face primul antrenament și 
mâine va fi  prezentat ofi cial.
La o săptămână după ce presa ele-
nă a anunţat că el va fi  antrenorul 
lui Panathinaikos, Loţi Bölöni a 
ajuns, în sfârșit, la Atena. A aterizat 
pe Aeroportul „Eleftherios 
Venizelos” duminică noaptea, la 
00:55, venind cu o cursă Air 
France de la Paris. A fost așteptat 
de mai mulţi ziariști locali.
„Vom avea timp să discutăm mai 
târziu. Vă mulţumesc că aţi venit 
pentru mine”, le-a spus antreno-
rul în vârstă de 67 de ani.
Bölöni, care a semnat un contract 
pe două sezoane, cu 400.000 de 
euro salariu anual, va prelua o 
echipă în criză. Fără victorie după 
patru etape (locul 11, cu doar do-
uă puncte, după două egaluri și 
două înfrângeri), duminică evi-
tând eșecul în ultima clipă, la 2-2 
în deplasare cu OFI Creta. 
Macheda (ex-Man. United) a 
marcat în minutul 90+4, după ce 
ratase și un penalty (min. 54).

CSM Bucureşti, 
un nou succes în Ligă
CSM București a învins echipa 
maghiară FTC-Rail Cargo 
Hungaria, cu scorul de 25-19 
(12-10), duminică, în Sala 
Polivalentă „Ioan 
Kunst-Ghermănescu”, într-un 
meci din Grupa A a Ligii 
Campionilor la handbal feminin.
CSMB a reușit a treia sa victorie, 
în patru meciuri jucate în grupă, 
la capătul unui meci cu multe gre-
șeli și ratări de ambele părţi.
La CSM a revenit Cristina Neagu, 
după ce a fost absentă o perioadă 
din cauza infectării cu COVID-19.
În celelalte meciuri din grupă, 
sâmbătă, Rostov pe Don a în-
vins-o pe Metz Handball cu 
30-26, iar RK Krim Mercator 
Ljubljana a trecut de SG BBM 
Bietigheim cu 28-26, iar duminică 
Team Esbjerg și Vipers 
Kristiansand au remizat, 27-27.
Pentru CSMB au marcat Siraba 
Dembele Pavlovic 9 goluri, 
Cristina Neagu 6, Barbara Lazovic 
5, Crina Pintea 2, Gabriela 
Perianu 1, Laura Moisă 1, Bianca 
Bazaliu 1.

Pe scurt

CFR Cluj a transferat 

un mijlocaş brazilian 

cu peste 150 de meciuri în 

prima ligă din Portugalia.

William Soares (31 de ani, 

mijlocaş defensiv) a semnat 

cu CFR Cluj, fi ind considerat 

înlocuitorul lui Mihai Borde-

ianu. Brazilianul vine în Ro-

mânia din postură de jucător 

liber de contract după ce se-

zonul trecut a jucat 33 de me-

ciuri pentru portughezii de la 

Gil Vicente.

CFR Cluj a confirmat tran-

sferul lui William Soares, 

iar fotbalistul a fost prezen-

tat oficial pe pagina de Fa-

cebook a echipei.

„CFR 1907 Cluj anunţă 

un nou transfer! William 

Soares Da Silva a semnat cu 

echipa noastră şi s-a alătu-

rat deja lotului pregătit de 

Dan Petrescu. Mijlocaşul 

brazilian a evoluat în mare 

parte a carierei sale în Por-

tugalia şi a venit în Gruia 

pentru a ne ajuta la îndepli-

nirea obiectivelor noastre. 

Bun venit la Cluj, William 

şi cât mai multe realizări în 

tricoul „alb-vişiniu!”, a 

transmis clubul.

Mijlocaşul de 31 de ani 

este născut în Brazilia, dar 

în ultimii 10 ani a evoluat în 

Peninsula Iberică după ce a 

fost iniţial achiziţionat de FC 

Porto de la Vila Nova. Soa-

res a bifat peste 150 de me-

ciuri doar în prima ligă din 

Portugalia, iar în carieră s-a 

făcut remarcat la echipe pre-

cum Rio Ave, Madeira, Gil 

Vicente sau Portimonese.

Fotbalistul este cotat în 

acest moment la 400.000 de 

euro, conform site-ului de spe-

cialitate Transfermarkt.com

CFR Cluj a transferat 
un mijlocaş brazilian Înotătorul român 

Robert Glinţă, califi cat 

la Jocurile Olimpice 

de la Tokyo în proba 

de 100 m spate, a anunţat 

că a fost testat pozitiv 

la COVID-19, potrivit 

unei postări publicate 

duminică pe Instagram.

„Deşi să fi i pozitiv poate 

fi  un lucru bun în multe as-

pecte ale vieţii, să fi i testat 

pozitiv pentru COVID-19 cu 

siguranţă nu este! Asta s-a 

întâmplat cu mine aici, la Bu-

dapesta, deoarece sunt pro-

ceduri stricte de testare pen-

tru ISL”, a anunţat Glinţă, ca-

re urma să participe la Inter-

national Swimming League.

International Swimming 

League este o competiţie pro-

fesionistă de înot, afl ată la al 

doilea sezon, la care partici-

pă echipe din Europa, Aqua 

Centurions (Italia), Energy 

Standard (Franţa), Iron (Un-

garia), London Roar (Marea 

Britanie), America de Nord, 

Cali Condors, DC Trident, LA 

Current, NY Breakers şi To-

ronto Titans, şi Asia (Tokyo 

Frog Kings). Întrecerile vor 

avea loc în Duna Arena din 

Budapest, cu 300 dintre cei 

mai buni înotători ai lumii, 

din 50 de ţări, pentru premii 

de peste 6 milioane de do-

lari, pe durata a cinci săptă-

mâni. Vor fi  zece meciuri pre-

liminare, primele opt echipe 

urmând să se califi ce în se-

mifi nale. Primele două echi-

pe se vor lupta în Marea Fi-

nală, pe 21-22 noiembrie.

Glinţă, testat pozitiv la COVID-19

Actualul fundaş al celor 

de la Universitatea Cluj 

a acordat un interviu 

celor de la Fanatik.ro 

în care a vorbit pe larg 

despre întreaga carieră 

de fotbalist, inclusiv 

despre aventura 

în Gruia. Tamaş şi-a ară-

tat nemulţumirea faţă 

de modul în care 

a fost tratat de Iuliu 

Mureşan şi CFR Cluj 

la vremea respectivă 

şi crede că plecarea 

lui de la actuala campi-

oană a României este 

strict legată de o sumă 

de bani pe care echipa 

trebuia să o plătească 

în momentul 

în care Tamaş a semnat.

„Domnul Mureşan ştie cel 

mai bine ce a fost acolo şi 

el ar trebui întrebat. Trebu-

iau să-mi dea banii aceia la 

semnătură, pe care-i vorbi-

sem. Asta ştiţi? Nu ştiţi! Noi 

ne-am înţeles cu o chestie 

şi poate nu mai aveau bani 

la momentul respectiv. Şi 

atunci au zis că mai bine să 

dea în mine, că Tamaş ori-

cum e predispus la nebunii 

şi apoi anunţăm că l-am dat 

afară. Să fie sănătoşi! Roa-

ta e rotundă şi se tot învâr-

te. Uite, domnul Mureşan! 

Doamne, Doamne e sus şi 

vede!”, a spus Tamaş.

Gabi Tamaş a ajuns la 

CFR Cluj în 2013, dar nu a 

apucat să debuteze în trico-

ul echipei din Gruia. Fotba-

listul a rezistat doar 6 zile 

în Gruia, deşi iniţial semna-

se pe tot sezonul.

„Tamaş a venit, a băut 

şi a plecat. S-au întâmplat 

mai multe lucruri pe care 

nu vreau să le fac publice. 

El are probleme cu alcoo-

lul şi cu nopţi pierdute nu 

se poate face performanţă. 

În ziua în care i-a venit car-

tea verde lui Tamaş, a tre-

buit să-i rupem contractul”, 

a declarat Iuliu Mureşan la 

vremea respectivă.

Tamaş a ajuns la „U” Cluj 
graţie lui Daniel Stanciu

Fundaşul i-a promis lui Da-

niel Stanciu că îl va ajuta la ur-

mătoarea echipă la care mana-

gerul va ajunge în România.

„A fost o surpriză pentru 

multă lume ca eu să ajung la 

Cluj, dar aşa sunt eu în viaţă, 

mai surprinzător… Îi promise-

sem lui Daniel Stanciu, de când 

eram amândoi în Israel, eu la 

Hapoel Haifa, el la Hapoel Akko, 

că la un moment dat o să vin 

să joc la echipa la care este el. 

Noi am petrecut mult timp îm-

preună acolo, în Israel. I-am zis 

că fac tot posibilul să vin la el, 

la Akko, la fi nalul sezonului, 

dar echipa lui a retrogradat şi 

Daniel a plecat din Israel. Să ştii 

că nu era deloc simplu pentru 

el, un străin, să fi e conducător 

la o formaţie din Israel. Am vrut 

să-l ajut atunci, dar nu a mai 

fost cazul. Am ţinut legătura cu 

el şi i-am zis că vin. Eram la As-

tra şi i-am promis încă o dată 

că dacă reziliez cu Astra o să 

vin la el, la «U» Cluj. Tot râzând, 

tot vorbind, am decis să vin la 

«U» Cluj. Eu nu pot să trec pes-

te ceea ce promit. Aşa sunt eu!”, 

a explicat Tamaş.

Fundaşul transferat de Uni-

versitatea Cluj îşi doreşte pro-

movarea din primul sezon în 

tricoul „studenților”.

„Bineînţeles că îmi doresc 

să promovăm din acest sezon! 

Eu când îmi pun ceva în cap, 

aia vreau să realizez. Nu exis-

tă altceva! Când am venit la 

Astra am zis că o să termi-

năm în primele trei. Unii râ-

deau… Şi aşa a fost! Cu pro-

bleme, cu ne-probleme, am 

terminat pe locul trei! La fel 

îmi doresc să se întâmple şi 

cu promovarea lui «U» Cluj”, 

a adăugat fostul internaţional.

Gabi Tamaș îl acuză pe Iuliu Mureșan!
CFR Cluj nu i-ar fi dat banii promiși.
Gabi Tamaş a vorbit într-un interviu despre aventura extrem de scurtă de la CFR Cluj

Tamaş a vorbit despre aventura de la CFR Cluj şi motivele care au dus la o despărţire prematură între cele două părţi
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