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• 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.
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Situația epidemiei 

de coronavirus

2822 cazuri confi rmate la Cluj 

470 pacienți la Terapie Intensivă

*până la închiderea ediției

Ce a realizat primarul Emil Boc în ultimii patru ani? 
160 de proiecte finalizate și 118 în desfășurare. 
Primarul Emil Boc și-a prezentat activitatea ultimilor patru ani la Primăria Cluj-Napoca. Paginile 3 − 6

EDUCAȚIE

Măștile pentru copii rămân obligatorii! 
Ce a anunțat premierul Ludovic Orban?

SĂNĂTATE

Coronavirus la o fabrică din Cluj. 
Trei angajați au fost testați pozitiv

SĂNĂTATE

Scădere a cazurilor de COVID-19 în Cluj

Premierul Ludovic Orban nu 
este de acord cu renunţarea la 
măşti pentru copiii mici din uni-
tăţile de învăţământ.

Orban a susţinut că nu înţele-
ge motivul pentru care există per-
soane care „să instige la neres-
pectarea acestei reguli”, după ce 
preşedintele Consiliului Județean 
Harghita, Borboly Csaba, a anun-
ţat că va propune ca purtarea 
măştii în grădiniţe şi la şcoala pri-
mară să fi e facultativă.

„E o propunere cu care noi nu 
suntem de acord. Obiectivul nos-
tru fundamental este acela de a 
respecta dreptul la educaţie al co-

piilor. Și doi: acela de a proteja 
sănătatea copiilor şi a cadrelor 
didactice în cadrul procesului 
educaţional. Cea mai sigură mă-
sură de împiedicare a răspândirii 
virusului este portul măştii ală-
turi de celelalte măsuri pe care 
le-am instituit. După părerea 
mea, o astfel de propunere nu a-
re niciun fundament şi am şi vă-
zut: copiii sunt ascultători, copi-
ii respectă această regulă la şcoa-
lă şi nu văd de ce trebuie să exis-
te unii care să instige la neres-
pectarea acestei reguli”, a decla-
rat premierul.

Trei angajaţi ai fabricii Jolidon 
din Piaţa 1 Mai au fost diagnos-
ticaţi cu coronavirus. 

Prefectul Clujului, Mircea 
Abrudean, a confi rmat pentru 
Monitorul de Cluj: „Sunt 3 ca-
zuri pozitive acolo”. Deocamda-
tă nu este cunoscut numărul con-

tacţilor direcţi ai acestora. Un ci-
titor a semnalat situaţia, spunând 
că angajaţii au fost anunţaţi joi sea-
ră că „sunt liberi” fi indcă o persoa-
nă este infectată cu COVID-19, fă-
ră explicaţii sau instrucţiuni de a 
se izola la domiciliu.

În ultimele 24 de ore, 35 
de cazuri noi de infectare cu 
coronavirus au fost depista-
te în judeţul Cluj, 289 de 

pacienți sunt internați, din 
care 28 la ATI, potrivit date-
lor comunicate de prefectul 
Mircea Abrudean.

Un specialist în sănătate publică avertizează asupra unui scenariu îngrijorător: 
după alegerile locale, România ar putea intra din nou într-o perioadă de restricții. Pagina 2 

SOCIAL

Nu mai sunt bani pentru 
creşterea pensiilor
Majorarea pensiilor şi stimulentele profesori-
lor nu vor fi  posibile, spune Orban. Pagina 7

ACTUALITATE

Apel către bunici și 
părinți: „Purtați mască!”
Şeful DSU, Raed Arafat, a făcut apel la pă-
rinţii şi bunicii elevilor să păstreze măsurile 
de protecţie la porţile şcolilor.  Pagina 2

(Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Cluj. CUI: 21200012. Tiraj 3.000 de exemplare.)

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Înapoi în izolare?poi în izolare?

Festivalul Jazz in the Park a fost diferit în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Au participat numai 500 
de oameni, pe o arie răsfi rată, la Muzeul Etnografi c. Puțini față de edițiile anterioare. 

INFOTO

CUM A FOST IERI LA JAZZ IN THE PARK
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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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Un specialist în sănătate 

publică al Universităţiii 

Babeş-Bolyai Cluj afi rmă 

că este posibil ca după ale-

gerile locale, ţara să intre 

într-un lockdown parţial.

Profesorul universitar 

Răzvan Cherecheş, cel care 

conduce departamentul de 

sănătate publică al UBB Cluj, 

spune că numărul cazurilor 

de coronavirus va creşte şi 

mai mult în perioada urmă-

toare şi atrage atenţia asu-

pra faptului că după alegeri 

este posibil să avem parte 

din nou de restricţii.

„Toate măsurile care s-au 

luat pre-alegeri sunt măsuri 

de ordin popular, pentru a nu 

afecta intenţia de vot. E o re-

gulă valabilă în toate statele 

unde au fost alegeri sau sunt 

alegeri. După alegeri mă aş-

tept să ajungem la măsuri de 

izolare. Brusc, îşi vor da sea-

ma cei care conduc şi gestio-

nează această criză, că avem 

probleme, că au crescut foar-

te mult cazurile. Este bine, 

măcar, că există o abordare 

regională, logică, să nu închi-

dem toată ţara, ci doar zone-

le cu probleme. În unele părţi 

lumea respectă reguli, în alte 

părţi oamenii nu poartă mas-

că nici în spaţiile închise”, a 

declarat pentru G4media.ro 

specialistul UBB.

El este de părere că Româ-

nia va ajunge în următoarele 

luni noi recorduri negative în 

privinţa numărului de infec-

ţii cu Sars-Cov-2.

„Cum am spus, cazurile 

vor continua să crească. Pu-

tem creşte la nesfârşit fără 

măsuri, nu există nicio li-

mită la modul în care se 

răspândeşte acest virus. Una 

dintre cele mai potrivite mă-

suri ar fi amendarea acelor 

persoane care nu poartă 

masca în spaţiile închise, 

în zonele aglomerate şi aşa 

mai departe. Îmi pare rău 

să o spun, dar fără con-

strângere nu funcţionăm ca 

oameni. Nu se dă nici o 

amendă acum.

E la fel ca la purtarea cen-

turii de siguranţă. Sigur, unii 

cetăţeni o poartă că sunt res-

ponsabili atunci când se urcă 

la volan, dar cei mai mulţi o 

poartă de frica amenzii. Poli-

ţia ar trebui să umble zi de zi 

să dea amenzi pentru asta. 

Noi plătim acum şi preţul in-

vestiţiilor ridicole care s-au 

făcut în educaţie. Ştirile false 

circulă cu entuziasm, avem o 

populaţie care nu este educa-

tă şi e neinformată şi avem a-

parate administrative în 

DSP-uri şi inspectorate şcola-

re subdimensionate”, crede 

specialistul UBB.

Expert UBB: „După alegeri 
mă aştept la măsuri de izolare”
Profesorul universitar Răzvan Cherecheş, specialist în sănătate publică, 
spune că numărul cazurilor de coronavirus va creşte şi mai mult în perioada 
următoare şi după alegeri este posibil să avem din nou restricţii

Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la UBB Cluj

Şeful DSU, Raed Arafat, 

a făcut apel la părinţii 

şi bunicii elevilor, 

să păstreze măsurile de 

protecţie şi când aşteaptă 

la porţile şcolilor.

Şeful DSU, Raed Arafat, 

a observat după prima săp-

tămână cursuri că elevii res-

pectă regulile impuse de au-

torităţi cât timp sunt la şcoa-

lă, însă, atunci când ies din 

incinta unităţii de învăţă-

mânt, de multe ori sunt aş-

teptaţi de adulţi care nu res-

pectă măsurile.

„Este un aspect clar. La 

poarta şcolii, trebuie respec-

tate regulile care se respectă 

şi în şcoală. În şcoală, copi-

lul este supus unor reguli cla-

re. Copiii respectă regulile în 

cea mai mare parte. La poar-

ta şcolii, trebuie şi părinţii, şi 

bunicii să păstreze aceeaşi re-

gulă, altfel şi pentru copil e 

greu să explici de ce la şcoa-

lă respectă şi când iese nu mai 

respectă, pentru că cel care 

vine să îl ia nu respectă”, a 

declarat Raed Arafat, la Digi24.

Secretarul de stat a mai 

spus: „Fără să generalizăm, 

poveştile s-au văzut din anu-

mite şcoli nu înseamnă că 

sunt la toate şcolile. Trebuie 

să fi e o regulă generală. Să în-

ţeleagă părinţii că au de res-

pectat reguli de distanţare, 

portul măştii şi la poarta şco-

lii. Îl derutează pe copil acest 

lucru. Copilul pune întrebări 

când vede diferenţa şi va în-

treba de ce trebuie să respect 

în şcoală şi afară nu. Şi aca-

să nu e regula, nici la vecini. 

Copilul vede aceste lucruri şi 

începe să pună întrebări”.

„Să respecte regulile 
şi la poarta şcolii, 
şi copilul, şi adultul”

Raed Arafat avertizează pă-

rinţii şi bunicii pot transmite 

virusul între ei dacă nu respec-

tă regulile în poarta şcolilor.

„Trebuie controlată situa-

ţia respectivă prin informarea 

şi educarea populaţiei. Să res-

pecte regulile şi la poarta şco-

lii, şi copilul, şi adultul. E mai 

îngrijorător, fi ind o zonă în 

care adulţii transmit între ei. 

Orice modalitate prin care 

putem să reamintim, într-un 

mod frumos, că trebuie res-

pectate regulile, trebuie să îl 

facem. Credem sau nu în mă-

surile luate, sunt reguli care 

trebuie să fi e respectate”, a 

punctat şeful DSU.

Arafat, apel către părinţi şi bunici: 
„Au de respectat reguli de distanţare, 
portul măştii şi la poarta şcolii”

Zeci de maşini 
au fost vandalizate 
în Gheorgheni
Mai mulţi clujeni s-au trezit cu 
mașinile vandalizate în noaptea 
de sâmbătă spre duminică.
Conform unui martor, în noap-
tea de sâmbătă spre duminică, 
în jurul orei 02:30, un bărbat ar 
fi  rupt oglinzile mai multor ma-
șini parcate pe Bulevardul 
Nicolae Titulescu și pe strada 
Liviu Rebreanu.
Poliţiștii clujeni au deschis o an-
chetă în acest caz.

CURS şi Avangarde 
vor face sondaje 
în ziua votului 
la Cluj şi în marile 
oraşe din România
CURS, Avangarde și Fundaţia BCS 
au fost acreditate să facă sondaje 
de opinie la ieșirea de la urne la 
alegerile locale din 27 septembrie.
CURS va efectua sondaje în 
București, Cluj, Timișoara, Iași, 
Brașov, Craiova, Baia Mare, 
Oradea, Pitești, Constanţa, Ploiești, 
Focșani, Deva, Alba Iulia, Arad.
Grupul de Studii 
Socio-Comportamentale 
Avangarde va activa în București, 
Craiova, Constanţa, Cluj, Iași și 
Baia Mare.
Fundaţia „Biroul de Cercetări 
Sociale” – BCS a primit acreditare 
pentru municipiile Drobeta Turnu 
Severin, Râmnicu Sărat și în ora-
șul Eforie.
Potrivit hotărârilor adoptate, ope-
ratorii de sondaj au acces, în baza 
acreditării, în imobilul în care func-
ţionează secţia de votare și în raza 
de 500 de metri din afara acestu-
ia, fără a avea acces în interiorul 
localului de vot. Aceștia au obliga-
ţia de a nu tulbura liniștea și ordi-
nea publică și de a nu interveni în 
niciun mod în procesul de organi-
zare și desfășurare a alegerilor.

Pe scurt
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Ce a realizat primarul Emil Boc în ultimii patru ani? 
160 de proiecte finalizate și 118 în desfășurare 
Primarul Emil Boc și-a prezentat activitatea ultimilor patru ani la Primăria Cluj-Napoca
Vă mulţumesc, dragi clujeni, pentru sprijinul acordat 

în vederea realizării şi implementării acestor proiecte.

 

Listă proiecte în derulare (118 proiecte)

A. Clujul metropolitan (5 proiecte)

1. Centura metropolitană şi nodurile şi drumurile de legătură (1 

Decembrie, Bucium, zona Edgar Quinet, Frunzişului, Calea Turzii, Mihai 

Românul, zona Bună Ziua, Borhanci, Sopor, Calea Someşeni, Traian Vu-

ia, B-dul Muncii)

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Sun-

tem la faza de obţinere aviz de Mediu pentru PUZ.

2. Tren metropolitan. Noduri intermodale: Tetarom, Gară, Clujana, 

Podul IRA, Aeroport

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Ter-

men pentru PUZ – 30 aprilie 2021, termen pentru SF – 30 iunie 2021.

3. Metrou: Finalizarea studiilor necesare

Documentaţiile tehnice şi de urbanism sunt în curs de realizare. Ter-

men pentru PUZ – 31 august 2021, SF – 30 iunie 2022.

4. Conectarea Clujului la autostrada Transilvania (în parteneriat cu 

guvernul României)

În procedură de licitaţie publică.

5. Campus universitar metropolitan

La stadiul de identifi care amplasament în colaborare cu universităţile 

clujene şi cu administraţiile locale din zona metropolitană.

B. Mobilitate sustenabilă (3 proiecte)

6. Modernizarea parcului auto cu mijloace de transport ecologice: 

tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, autobuze cu hidrogen

Pentru 24 de tramvaie au fost încheiate contracte. 4 tramvaie se afl ă 

deja în teste. Finanţarea se face din fonduri europene.

Sunt în pregătire proiectele care vor fi  depuse pentru fi nanţare euro-

peană în viitoarea perioadă programatică: 30 de troleibuze, 20 de autobu-

ze electrice, 20 de autobuze cu hidrogen.

7. Extinderea liniilor de troleibuz

Suntem la stadiul de probe tehnologice pentru primele 4 linii:

Linia 2: Cartierul Mănăştur – Piaţa Gării (linie nouă);

Linia 10: Cartierul Gheorgheni – B-dul Nicolae Titulescu – Piaţa 1 Mai 

– B-dul Muncii (linie nouă);

Linia 14: Cartierul Mănăştur – Piaţa Mărăşti – B-dul Muncii (linie nouă);

Linia 23: se va înlocui actuala linia de autobuz cu troleibuze pe trase-

ul Piaţa Mihai Viteazul – Piaţa 1 Mai – B-dul Muncii.

8. Extinderea programului Autobuze şcolare

Este realizată achiziţia publică a încă 10 autobuze noi pentru elevi 

(model Iveco Daily, norma Euro 6).

C. Cluj-Napoca: oraş pentru pietoni 
(proiect major care va avea în vedere toate cartierele; 

în acest moment sunt în derulare 6 proiecte)

9. Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu şi a străzilor adiacente: 

Universităţii, Em. de Martonne, axa nord-sud alcătuită din străzile János 

Bolyai – Hermann Oberth – Kovács Dezsö, Gaál Gábor şi Baba Novac, in-

clusiv Piaţa Cipariu şi strada Iuliu Maniu (fonduri europene, a fost concurs 

internaţional – concursurile de soluţii sunt un model de bune practici)

- Faza de achiziţie publică lucrări, depunere oferte: 14 octombrie.

10. Grigorescu – zona Piaţa 14 Iulie şi străzi adiacente (străzile Ga-

ribaldi, Toduţă, Grozăvescu, Milcov, Goga, Enescu)

- DALI (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) este în lu-

cru, urmează să fi e fi nalizată până la fi nalul anului 2020.

11. Mărăşti: Zona Biserica Sf. Petru – pod Aurel Vlaicu – Aleea Bibli-

otecii – Fabricii până la str. Bucureşti (va include un parking subteran)

- În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF.

12. Zona Piaţa Zorilor şi străzi adiacente (inclusiv un parking subteran)

- În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF.

13. Iris – zona Piaţa Liebknecht

- În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF.

14. Între Lacuri – strada Dunării, strada Galaţi, strada Între Lacuri

- În pregătire caietul de sarcini pentru achiziţie SF.

D. Infrastructură pentru viitor şi regenerare urbană 
(10 proiecte)

15. Plan Urbanistic Zonal pentru noul Cartier Sopor (250 de hectare)

Premieră în România: un concurs internaţional de soluţii pentru a fa-

ce un nou cartier. Ordin de începere pentru partea de proiectare dat luni, 

10 februarie 2020. Termenul de realizare este de 18 luni, plus perioada ne-

cesară pentru obţinerea avizelor.

16. Actualizarea planului urbanistic general

Achiziţie publică realizată, contractul este în curs de semnare, termen 

de realizare: 24 luni.

17. Reabilitare zona Piaţa Blaga (Piaţa Lucian Blaga şi străzile: Re-

publicii (primul tronson), Napoca, Petru Maior, Emil Isac – fonduri euro-

pene)

În lucru, termen de realizare: 30 noiembrie.

18. Reabilitare scuar CEC de pe Cuza Vodă (fonduri europene, par-

te din proiectul străzii Ferdinand şi străzi adiacente)

În lucru, urmează să fi e fi nalizat în luna octombrie.

19. Reabilitare strada Tipografi ei – tronson 2

- Este la faza de achiziţie publică pentru lucrări.

20. Reabilitare B-dul 21 Decembrie (fonduri europene)

- Este la faza de obţinere a autorizaţiei de contruire. După obţinerea 

AC, termen execuţie lucrări – 13 luni de la ordinul de începere.

21. Regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Mănăştur, Mărgi-

naşă şi Oţetului

- Este la faza de realizare SF. După aprobarea indicatorilor tehnico-eco-

nomici în Consiliul local, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie şi 

realizarea exproprierilor necesare. Estimare realizare: 2021-2022.

22. Strada Moş Ion Roată

În lucru, ordin de începere lucrări dat la 15 iulie, termen de realizare: 

12 luni (la care se adaugă eventuale întreruperi de iarnă).

23. Drumul din Lomb

Este în faza de inventariere a lucrărilor şi materialelor existente. Fina-

lizarea lucrărilor: 2021.

24. Modernizare Valea Fânaţelor

Lucrări de modernizare pe tronsonul pe care sunt introduse utilităţile 

(se fi nalizează în această toamnă), modernizarea întregii străzi urmează să 

fi e realizată pe măsură ce companiile de utilităţi îşi realizează investiţiile.

E. Poduri şi pasaje (5 proiecte)

25. Noul pod Garibaldi

- Finalizat proiect tehnic, urmează organizare licitaţie în această toamnă.

26. Pod nou peste Someş str. Oaşului – Răsăritului

Suntem la faza de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie. Total pro-

iectare şi execuţie: 24 de luni (plus eventuale întreruperi în lunile de iarnă).

27. Podul Porţelanului – podul nou

Reevaluare a soluţiei tehnice şi a contractului de execuţie.

28. Reabilitare podul Locomotivei

Suntem la faza de proiectare. Estimare realizare: 2021-2022.

29. Pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietura Turcului (în co-

laborare cu CFR) – predat la CFR

Municipalitatea a fi nanţat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui 

pasaj rutier peste calea ferată în zona Tăietura Turcului, studiu pe care l-a 

predat Companiei Naţionale de Căi Ferate „Căile Ferate Române” pentru a 

fi  implementat. Acesta va fi  realizat ca parte a proiectului privind Electrifi -

carea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episco-

pia Bihor. În februarie 2020, împreună cu ministrul transporturilor, Lucian 

Bode, şi cu primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, am semnat acordul 

de implementare a proiectului „Electrifi carea şi reabilitarea liniei de cale fe-

rată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”. Durata de implementare a 

proiectului este de 48 de luni, execuţia lucrărilor va avea loc în perioada 

aprilie 2021 – octombrie 2024. Este un proiect de peste 7 miliarde de lei, fi -

nanţat de la bugetul naţional şi din fonduri europene.

F. Parkinguri şi parcări (10 proiecte)

30. Parking Primăverii 8 ( 267 de locuri parcare, 18 locuri pentru mo-

tociclete şi 52 pentru biciclete)

Este în faza de recepţie a lucrărilor.

31. Parking Haşdeu – capacitate de 316 locuri (în construcţie)

În teren e realizat la 67%. Termen de realizare: fi nalul anului 2020.

32. Parking Trotuşului

Avem realizat SF, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie.

33. Parking Albac-Azuga

Avem realizat SF, urmează licitaţia pentru proiectare şi execuţie.

34. Parking Gh. Dima

Avem realizat SF, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

în Consiliul local şi apoi licitaţia pentru proiectare şi execuţie.

35. Parking Liviu Rebreanu

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ, PUD şi SF).

36. Parking Cipariu

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ, PUD şi SF).

37. Parking la Oncologie

Proiect suspendat până la reglementarea situaţiei terenului de către 

Ministerul Sănătăţii.

38. Parking Sighişoarei 21

Reevaluare a soluţiei tehnice propuse şi a contractului de proiectare.

39. Parcări de biciclete sigure în zona Intre Lacuri (după modelul 

din parkinguri)

96 de locuri pentru biciclete în zona Între Lacuri – se vor realiza pâ-

nă în luna octombrie.

G. Infrastructură educaţională (20 proiecte)

Învăţământ preuniversitar (10 proiecte)

40. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Liceul Te-

oretic „Onisifor Ghibu” (fonduri europene)

S-au început lucrările la 24 aprilie 2020. Durata de execuţie a lucrări-

lor 18 luni – octombrie 2021. Procent de execuţie 12%.

41. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Colegiul 

Tehnic „Ana Aslan” (fonduri europene)

S-au început lucrările la 2 aprilie 2020. Durata de execuţie a lucrărilor 

18 luni – octombrie 2021. Procent de execuţie 16,5%.

42. Modernizare, extindere şi reabilitare termică pentru Seminarul 

Teologic Ortodox (fonduri europene)

În faza de achiziţie publică.

43. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” (fonduri europene)

În faza de achiziţie publică.

44. Supraetajarea Liceului Teologic Maranatha

În lucru, se termină până la fi nalul lunii septembrie 2020.

45. Extindere corp de clădire Şcoala Gimnazială "Iuliu Haţieganu"

Suntem în faza de achiziţie publică pentru lucrări.

46. Modernizarea Şcolii Gimnaziale "Nicolae Titulescu" (Aleea Her-

culane 7)

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realiza-

re documentaţia tehnică şi de urbanism necesară.

47. Mansardarea Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” (Aleea Peana 2-4)

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Este în curs de realiza-

re documentaţia tehnică şi de urbanism necesară.

48. Modernizare şi amenajare săli de clasă în mansardă la Colegiul 

Naţional „George Bariţiu”

Este în curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism necesară.

49. Concurs internaţional de soluţii pentru ‘Modernizarea Liceului 

Teoretic „Nicolae Bălcescu” şi a străzilor adiacente’

Urmează lansare concurs internaţional de soluţii în primăvara anului 2021.

Infrastructură educaţională – Creşe şi grădiniţe în cartiere 

(10 proiecte)

50. Creşă nouă pe str. Grigore Alexandrescu (90 de locuri)

În faza de execuţie lucrări, termen pentru darea în funcţiune – 15 oc-

tombrie 2020.

 Continuare în pagina 4
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51. Extinderea creşei de pe Meziad 4 (90 de locuri)

În faza de execuţie lucrări, urmează să fi e dată în funcţiune în 2021.

52. Creşă în cartierul Bună Ziua (60 de locuri)

În curs de amenajare, termen dare în funcţiune – 15 octombrie 2020.

53. Creşă în incinta fostului Colegiu Tehnic „Edmond Nicolau”

Este în pregătire caietul de sarcini pentru realizarea segmentului de 

proiectare.

54. Modernizare şi reconversie clădire pentru creşă şi grădiniţă – 

str. Parcul Feroviarilor 1A

Este la faza de cadastrare, pentru a putea apoi să se realizeze docu-

mentaţia tehnică şi de urbanism necesară.

55. Creşă de cartier pe strada Traian Vuia nr. 87 – corp nou, o ex-

tindere a grădiniţei existente

Este făcută achiziţia pentru realizare SF, sunt în analiză opţiunile pro-

puse pentru respectarea reglementărilor urbanistice din zonă.

56. Modernizare şi extindere grădiniţa „Căsuţa Poveştilor” (str. Bu-

cureşti nr. 22, fonduri europene)

În lucru, progres de 5%. Termen de realizare de 9 luni (26 martie 2021).

57. Modernizare şi extindere grădiniţa „Floare de Iris” (str. Războ-

ieni nr. 67A, fonduri europene)

Este în faza de proiectare. După fi nalizarea segmentului de proiecta-

re, termenul de realizare este de 12 luni.

58. Modernizare şi extindere grădiniţa „Parfum de tei”

Este la faza de realizare documentaţie tehnică şi de urbanism. Este 

predată documentaţia pentru AC la Urbanism. După ce avem AC, urmea-

ză să primim PT, apoi urmează să facem achiziţia pentru lucrări.

59. Amenajare grădiniţă în clădirea de pe str. Gării nr. 4

Este în curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism necesară.

H. Sănătate şi asistenţă socială (7 proiecte)

60. Creşterea efi cienţei energetice a Spitalului Clinic Municipal 

„Clujana”

S-au realizat o parte din lucrări, în acest moment lucrările s-au sus-

pendat din cauza pandemiei, se vor relua când se va putea lucra în spi-

tal. A fost cerută prelungirea contractului de fi nanţare.

61. Echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Municipal „Clujana”

Spitalul şi Primăria (pentru Spital) au făcut achiziţii de echipamentele me-

dicale şi de protecţie medicală în perioada pandemiei. O parte dintre echipa-

mente au fost livrate, o parte urmează să fi e livrată în lunile următoare.

Dintre echipamentele medicale şi de protecţie medicală incluse în bu-

getul UAT Municipiul Cluj-Napoca au fost livrate la Spitalul Clinic Muni-

cipal Cluj-Napoca, până la data depunerii cererii de fi nanţare, următoare-

le: defi brilator, computer tomograf, container, staţie procesare imagini CT, 

injectomat CT, aparat de hemodiafi ltrare, Măşti FFP2.

Pentru aceste achiziţii, Primăria a depus o cerere de fi nanţare de fon-

duri europene în valoare de 16,5 milioane de lei. Spitalul va depune o al-

tă cerere pentru 4,5 milioane de lei. Total de aprox. 21 de milioane de lei 

din fonduri europene – proiecte depuse spre fi nanţare.

62. Cămin de bătrâni nou

A fost stabilit amplasamentul pe Calea Baciului nr. 18. Este în curs 

de realizare caietul de sarcini pentru achiziţia documentaţiilor tehnice şi 

de urbanism necesare (studiul de fezabilitate şi PUD). Tema de proiecta-

re vizează construirea unui cămin pentru persoane vârstnice cu o capa-

citate de minimum 70 locuri.

63. Locuinţe sociale pe str. Ghimeşului – 12 locuinţe

Stadiul de realizare este de 83%. Termenul de realizare este 31 octombrie.

64. Locuinţe sociale pe str. Sighişoarei

Proiectul urmează să fi e refăcut în contextul realizării parkingului.

65. Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și com-

baterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj („PataCluj2”)

Proiectul este coordonat de AZI-ZMC şi între parteneri se afl ă şi Uni-

versitatea „Babeş-Bolyai”. Este în faza de evaluare şi monitorizare a gru-

pului ţintă. Se vor asigura locuinţe pentru minim 30 de familii, pe lângă 

alte intervenţii specifi ce pentru comunitatea din Pata Rât (educaţie, asis-

tenţă medicală, asistenţă juridică).

66. Direcția de Asistență Socială și Medicală - furnizor de servicii de 

formare profesională

DASM a devenit furnizor autorizat de servicii de formare profesiona-

lă pentru îngrijitori bătrâni la domiciliu şi pentru asistenți personali pen-

tru persoanele cu handicap grav. Au demarat cursurile de specializare pen-

tru 300 asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav.

I. Efi cienţă energetică şi iluminat public (5 proiecte)

67. Reabilitare termică blocuri actuala perioadă programatică: 58 

de blocuri, 2.511 apartamente.

Unele sunt în faza de execuţie lucrări, unele sunt în faza de achiziţie 

publică pentru execuţie lucrări, până la 31 decembrie vor fi  gata 17 blo-

curi de locuinţe cu 816 apartamente.

68. Reabilitare termică blocuri perioada programatică 2021-2027: 

100 de blocuri reabilitate termic din fonduri europene, cu cel puţin 4.000 

de apartamente.

Suntem la faza de achiziţie publică pentru proiectare.

69. Creșterea efi cienței energetice în clădiri publice prin montarea 

de panouri fotovoltaice - 7 clădiri publice

În curs de semnare contractul de fi nanţare pe fonduri norvegiene. Du-

pă semnarea contractului, urmează achiziţia publică pentru proiectare şi 

execuţie/furnizare (avem SF). Clădiri municipale - Baza Sportivă, 2 hale 

agro, 4 şcoli. Amplasamente: Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe La-

zăr”, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Liceul de Informatică „Tibe-

riu Popovici”, Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, Piața Agroalimen-

tară Grigorescu, Piaţa Agroalimentară IRA, Baza Sportivă Gheorgheni.

70. Staţii de încărcare maşini electrice - alte 5 noi staţii duble

S-a depus spre fi nanţare proiectul pentru alte 5 noi staţii duble prin 

Fondul de Mediu, suntem în evaluare. Amplasamente: Piaţa Ştefan cel 

Mare, parcarea din Piaţa Mihai Viteazul, parcarea din interiorul Bazei 

Sportive Gheorgheni, parcarea subterană de la Sala Polivalentă şi Parca-

rea de la subsolul CREIC.

71. Suprailuminarea trecerilor de pietoni de pe Bulevardul Muncii

Sunt în analiză soluţii pentru 8 treceri de pietoni de pe Bulevardul 

Muncii.

Notă: Pe lângă aceste proiecte, toate proiectele mari de infrastructură 

urbană presupun şi modernizarea iluminatului cu tehnologie LED.

J. Parcuri, spaţii verzi şi zone de recreere (20 proiecte)

Parcuri nou create (5 noi parcuri)

72. Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor - B-dul Muncii f.n. (21,3 ha)

În lucru în teren - 12% realizat. Termen de execuţie: 19 luni (30 de-

cembrie 2021).

73. Parcul Est - organizarea unui concurs internaţional (54 ha) 

Consiliul local a aprobat HCL pentru desfăşurarea concursului inter-

naţional de soluţii. Urmează lansarea concursului în această toamnă (în 

parteneriat cu OAR).

74. Parcul Bună Ziua - organizarea unui concurs internaţional (9,5 ha)

Urmează lansarea concursului internaţional de soluţii în 2021 (în par-

teneriat cu OAR).

75. Parcul Zorilor (1,2 ha)

Este în curs de obţinere carte funciară. Urmează să fi e pus HCL-ul de 

aprobare PUZ în dezbatere publică.

76. Zona verde a Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor (aprox. 

2,5 hectare)

Suntem la faza de obţinere a acordului de Mediu; avem achiziţie pen-

tru realizare SF.

Parcuri şi zone modernizate (10 proiecte)

77. Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha, a fost concurs internaţio-

nal, vrem să obţinem fonduri europene pentru execuţia lucrărilor)

Urmează lansare achiziţie publică pentru execuţie lucrări în această 

toamnă.

78. Amenajarea malurilor Someşului zona Grigorescu-Plopilor (pes-

te 7 ha, fonduri europene, a fost concurs internaţional de soluţii)

Suntem la faza de obţinere a autorizaţiei de construire. Sunt necesare 

completări ale pe documentaţiilor depuse. Estimare lansare licitaţie pen-

tru execuție lucrări: 2020. Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni.

79. Reabilitare Parcul Armătura şi zona adiacentă (3,2 ha, fonduri 

europene, a fost concurs internaţional de soluţii)

Suntem la faza de obţinere a autorizaţiei de construire. Sunt necesare 

completări ale pe documentaţiilor depuse. Estimare lansare licitaţie pen-

tru execuție lucrări: 2020. Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni.

80. Reabilitare zona Cetățuia (10 ha, a fost concurs internaţional, de-

pus pe fonduri europene pe partea de proiectare)

În curs de realizare documentaţia tehnică şi de urbanism (PUZ şi SF). 

Termen de realizare pentru PUZ, SF, DTAC, PT - 15 luni (la care se adău-

gă termene pentru avize). Ordin de începere dat la 30 august 2019, esti-

mare fi nalizare documentaţii: 2021.

81. Pădure parc în Făget (aprox. 40 ha) - intervenţiile vor fi  minima-

le (am făcut o dezbatere publică la 21 iulie)

Suntem parteneri într-un proiect european împreună cu ADI-ZMC 

(„URBforDAN”). Proiectul e legat de utilizarea pădurilor urbane şi peri-

urbane cu protejarea mediului şi ne oferă fi nanţare pentru studii şi câte-

va dotări (semne de orientare, mese, bănci). ADI ZMC urmează să reali-

zeze achiziţia pentru dotări, care vor fi  instalate până la fi nalul anului. 

82. Modernizarea Parcului I.L. Caragiale

În lucru caietul de sarcini pentru achiziţie proiectare şi execuţie. Ter-

men de realizare de 24 de luni. Proiectul va include decopertarea Cana-

lului Morii pe str. Bariţiu.

83. Modernizarea Parcului 14 Iulie

Suntem la stadiul de realizare SF. Se va corela cu realizarea proiectu-

lui inclus în tema Cluj-Napoca: oraş pentru pietoni.

84. Modernizarea Parcului Farmec 

În derulare achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie.

85. Modernizarea Parcului Ştefan cel Mare 

A fost realizată achiziţia publică pentru proiectare şi execuţie lucrări, 

contractul este în curs de semnare. Termen de realizare: 12 luni. 

86. Modernizarea Parcului Primăverii 

A fost realizată achiziţia publică pentru SF. Suntem la faza de cadas-

trare a terenului.

Spaţii verzi şi zone de recreere (5 proiecte)

87. A început construcţia Bazei sportive şi de agrement „La Tere-

nuri” (4,2 ha)

S-a dat ordinul de începere lucrări la 22 iunie. Termen de realizare: 12 

luni (plus eventuale întreruperi pe perioada de iarnă).

88. Extindere Skatepark Rozelor

A început execuţia lucrărilor la 2 septembrie (termen de realizare 12 luni).

89. Amenajarea unui mic skatepark în Mărăşti

Minirampă de skatepark după modelul celei din parcul I.L. Caragiale. 

Se va amplasa în Parcul Tulcea, în această toamnă.

90. Amenajarea unui spaţiu pentru sport în aer liber şi spaţiu ver-

de pe str. Gh. Dima

A fost identifi cat terenul, sunt în analiză opţiunile de amenajare.

91. Amenajarea unui Legal Wall - perete pentru exersarea artei stra-

dale (un perete pentru graffi ti). 

Se va amenaja spaţiul de sub podul de pe Aurel Vlaicu din Mărăşti.

K. Ecologie urbană (2 proiecte)

92. Platforme subterane de colectare selectivă

Avem 103 platforme, alte 32 de amplasamente în lucru în diverse faze.

93. Construcţii metalice pentru deşeuri reciclabile în zonele cu blocuri

În desfăşurare achiziţia publică pentru 50 de astfel de puncte de colectare.

L. Reabilitarea şi valorifi carea patrimoniului oraşului 
(13 proiecte)

94. Reabilitarea Turnului Pompierilor (fonduri europene, a fost con-

curs internaţional)

Termen de realizare: februarie 2021. Au fost probleme legate de struc-

tura de rezistenţă, a fost nevoie de lucrări complexe de consolidare.

95. Sediu nou pentru Poliţia locală - Iuliu Maniu 16

Este în lucru - 28.12.2020 e termenul pentru fi nalizare lucrări.

96. Casa de Cultură a Studenţilor - refaţadizare şi asigurarea accesu-

lui persoanelor cu dizabilităţi

Lucrările sunt în curs, termen de realizare: 30 noiembrie.

97. Centrul de tineret Cluj-Napoca 

Un spațiu dedicat tinerilor, atât grupurilor informale, cât și organizațiilor de 

studenți sau tineret. Va fi  pus la dispoziția acestora pentru diferite programe, 

ședințe, diverse evenimente. Au fost o serie de proceduri de achiziţie pentru 

amenajarea şi dotarea spaţiului de pe Iuliu Maniu la care nu s-a prezentat ni-

meni. Se va relua achiziţia defalcat pe două segmente în această toamnă.

98. Amenajarea unei faţade verzi pe o clădire proprietatea muni-

cipiului - proiect pilot 

În analiză posibilităţile de realizare şi alegerea unui amplasament potrivit.

99. Reabilitarea imobilului din Piaţa Unirii nr. 2

Suntem la faza de achiziţie publică pentru lucrări.

100. Reabilitarea imobilului din str. Iuliu Maniu nr. 3

A fost fi nalizată achiziţia publică pentru lucrări, contractul este în curs 

de semnare, urmează să înceapă lucrările în această toamnă. Termen de 

realizare: 18 luni.

101. Reabilitarea imobilului din str. Memorandumului nr. 11-13

În curs de realizare SF. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-eco-

nomici în Consiliul local.

102. Reabilitarea imobilului din str. Samuil Micu nr. 2

Suntem la faza de cadastrare a imobilului, sunt în curs de realizare 

documentaţiile tehnice.

103. Reabilitarea Capelei din Cimitirul Mănăştur

Avem autorizaţie de construire, în 2021 se va realiza licitaţia publică 

pentru lucrări şi va începe reabilitarea.

104. Mansardare şi reabilitare Primărie

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie e în curs de realizare.

105. Iluminatul arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central

Avem aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru un sistem de ilu-

minat arhitectural la fântâna arteziană din Parcul Central. Urmează achi-

ziţie publică pentru lucrări în această toamnă.

106. Muzeul personalităţilor clujene 

Este alocat un spaţiu pe B-dul Eroilor 17. Este în faza de identifi care 

a unui concept şi a stabilirii costurilor necesare.

M. Digitalizare şi inovare (10 proiecte)

107. „Tichetul Albastru”

În contextul accesării de către Primărie a instrumentelor digitale în 

scopul îmbunătățirii calității relației dintre instituție şi cetățeni, la Cluj-Na-

poca se va introduce o procedură nouă - Tichetul Albastru. Tichetul Al-

bastru este un serviciu de comunicare directă online, la cerere, prin pro-

gramare realizată online, între oricare cetățean care are o solicitare înre-

gistrată la Primăria Cluj-Napoca și inspectorul care o are în operare.

108. Detectarea locurilor de parcare disponibile, în zona I, cu un 

sistem de senzori 

În lucru, se va realiza în această toamnă. A început instalarea senzorilor.

Ce a realizat primarul Emil Boc în ultimii patru ani? 
Primarul Emil Boc și-a prezentat activitatea
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109. Extinderea Antonia 

Conţine dezvoltarea funcţionarului virtual Antonia, realizarea contu-

lui de cetăţean, este în curs de implementare un proiect depus pentru fi -

nanţare prin POCA pentru perioada 2020-2021. 

110. Sistemul informatic GIS pentru Primărie

În lucru. Include Registrul spaţiilor verzi, termen: 15.10.2021.

111. Aplicație de accesibilizare a Registraturii pentru nevăzători

Este în lucru caietul de sarcini pentru realizarea unei aplicații utile de 

accesibilizare a Registraturii pentru nevăzători. 

112. Modernizarea aplicaţiei CTP

Avem o aplicaţie CTP în funcţiune, dar este în lucru o versiune care 

va fi  adaptată cerinţelor utilizatorilor - în această toamnă.

113. Semafoare inteligente pentru mașini la intersecția cu linia de 

tramvai - proiect pilot

Estimare realizare proiect pilot: până la fi nalul anului.

114. Siguranţă publică şi siguranţa circulaţiei: sistem modern de 

camere video

În curs de instalare, sistemul va fi  funcţional până la fi nalul anului.

115. Autobuze autonome

Proiectul este legat de discuţia privind crearea unui Ecosistem de da-

te deschise pentru vehicule conectate la Cluj-Napoca. Suntem la stadiul 

de discuţie cu companii din IT şi cu Universităţile.

116. Centru de Inovare în Lomb 

Va fi  un proiect european în parteneriat cu UBB. Vom face un concurs 

internaţional de soluţii pentru realizarea lui (parteneriat cu OAR) în 2021.

Proiecte în parteneriat cu Consiliul Judeţean (2 proiecte)

117. Revitalizarea Zonei Parcului Etnografi c „Romulus Vuia” - Pă-

durea Hoia. S-a desfăşurat un concurs internaţional de soluţii. Proiectul 

este la faza de aprobare PUZ.

118. Park and ride la Aeroport - În faza de licitaţie publică.

LISTĂ PROIECTE FINALIZATE 2016-2020

1. Baza Sportivă Gheorgheni.

2. Extinderea capacității Sălii Polivalente la 9.600 locuri.

3. Sala Polivalentă: parchet modular și dotări pentru baschet identi-

ce cu cele folosite la Jocurile Olimpice sau în unele arene din NBA.

4. Bazinul Olimpic Grigorescu - bazin olimpic acoperit în Ştrandul Sun.

5. Parcul Între Lacuri.

6. Sistem de irigaţii în Parcul Central.

7. Amenajare de spaţii verzi: 2.871 de arbori cu balot, 573.000 de fi -

re de gard viu, peste 8.000 de arbuşti şi 3.800 de plante perene cu balot, 

10.389 mp de gazon rulat.

8. Pistă pietonală şi de biciclete în jurul Lacului I Gheorgheni.

9. Noi aparate în locuri de joacă pentru copii: 53 de amplasamente 

(228 de echipamente).

10. Cinci noi locuri de joacă pentru copii: str. Bună Ziua, str. Vântu-

lui, str. Byron, str. Victor Papilian, str. Primăverii 20.

11. Aparate de fi tness în aer liber: 225 de aparate de fi tness în 36 de locații.

12. 41 de autobuze electrice din fonduri europene (Cluj-Napoca es-

te oraşul cele mai multe autobuze electrice din România. Suntem în Top 

10 orașe din Europa cu cele mai multe autobuze electrice; cu această re-

alizare suntem într-un top european).

13. 70 troleibuze (20 de la bugetul local + 50 din fonduri europene).

14. 75 de autobuze noi Mercedes (60 obişnuite şi 15 articulate, tip Euro 6).

15. 10 autobuze noi Mercedes Setra pentru elevi (tip Euro 6).

16. S-au majorat plafoanele la gratuităţile pentru pensionari.

17. Elevii și studenții benefi ciază de 120 călătorii gratuite pe lună 

în locul abonamentelor anterioare pe 2 linii.

18. Programul de Autobuze școlare a fost implementat şi extins la 

14 trasee.

19. Transport pentru elevii din familii defavorizate şi pentru elevii 

cu nevoi speciale.

20. 70 panouri care afi șează ora de sosire în stație a autobuzelor.

21. Aplicaţie pentru transportul în comun: CTP Cluj.

22. Plata contactless cu cardul în mijloacele de transport în comun.

23. Plata biletelor la transportul în comun prin aplicaţia 24Pay.

24. Eliminarea abonamentelor CTP pe suport de hârtie.

25. Noile autobuze - dotate cu USB pentru încărcarea dispozitive-

lor mobile.

26. Banda dedicată pentru transportul în comun pe axa Est-Vest, 

pe B-dul 21 Decembrie 1989 (între stația Someșul și strada Memorandu-

mului, la intersecția cu strada Emil Isac).

27. Banda dedicată pentru transportul în comun pe Bd. N. Titulescu.

28. Banda dedicată pentru transportul în comun în Piața Avram Iancu.

29. Banda dedicată pentru transportul în comun pe tronson Calea Florești.

30. Banda dedicată pentru transportul în comun pe Regele Ferdinand 

(tronson înspre Piața Unirii).

31. 4 noi linii de transport public: Linia 45: Zorilor - Gheorgheni; Li-

nia 53: Mărăști - Piaţa Mihai Viteazul; Linia 44: Grigorescu - Gheorgheni; 

Linia 18: Centru - Borhanci.

32. 96 de locuri sigure pt. biciclete în parkingurile Primăverii și Băișoara.

33. 78 de locuri sigure pentru biciclete în noile parkinguri Primă-

verii 20 şi Mogoşoaia 7-9.

34. 72 de obiective au fost obiective de infrastructură urbană cu im-

pact major asupra siguranţei circulaţiei şi calităţii vieţii în municipiu.

35. Sensuri giratorii: Calea Mănăştur - Câmpului, Izlazului - Mogo-

şoaia - Mehedinţi, Mărăşti, Sobarilor - Fabricii, Piaţa 14 Iulie, Observator 

- Viilor, str. Unirii - Baza Sportivă Gheorgheni, Ialomiței - Fabricii de Za-

hăr., Trifoiului - Fagului - Măceșului - Bună Ziua.

36. Modernizarea Pieţei Mihai Viteazul şi reabilitarea statuii dom-

nitorului.

37. Modernizare Piața Unirii, etapa a doua - pietonalizare latura 

de vest (fonduri europene).

38. Modernziare strada Bună Ziua.

39. Str. Molnar Piuariu - Prima stradă smart din România (mai mult 

spaţiu pietonal, iluminat inteligent, bănci cu încărcare USB, wi-fi  etc.).

40. Modernizarea străzii Regele Ferdinand.

41. Noul pod Traian.

42. Modernizarea pasarelei peste râul Someș din Grigorescu.

43. Reabilitarea podului Fabricii.

44. Reabilitarea podului Nodul N.

45. Amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi: 82 treceri de pie-

toni cu semnal sonor (208 dispozitive) și 60 treceri de pietoni cu marcaj 

tactil (suprafață de 506 mp).

46. 2.904 de noi locuri de parcare.

47. Parkingul Negoiu-Mehedinţi (372 de locuri).

48. Parking Primăverii nr. 20 (376 de locuri).

49. Parking Mogoșoaia nr. 7-9 (294 de locuri) - primul parking sub-

teran, cu terasă verde, spațiu de joacă și teren de sport

50. 229 de noi locuri de parcare pe str. Năvodari nr. 4

51. În zona Între Lacuri au fost desfi inţate 347 garaje de pe dome-

niul public, fi ind amenajate 770 de parcări.

52. În zona străzii Nicolae Titulescu au fost desfi inţate 506 garaje 

de pe domeniul public, fi ind amenajate 604 parcări.

53. Burse școlare pentru toți elevii cu media peste 8.50 - mai mult 

de 127.000 de burse în opt semestre.

54. Concurs pentru tineri cercetători în știință și inginerie (model 

de bune practici la nivel european).

55. Lucrări de întreținere și reparații la toate unitățile de învățământ 

preuniversitar.

56. Reabilitare și dotare școli cu fonduri europene: Şcoala cu clase-

le I-VIII „Ion Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul Teo-

retic „Mihai Eminescu” - cele mai moderne şcoli din România.

57. Reabilitare termică pentru Colegiul de Muzică „Sigismund To-

duţă” şi Colegiul Naţional „George Coşbuc”.

58. Modernizarea şi consolidarea clădirii din str. Memorandumu-

lui nr. 22 pentru Şcoala „Ioan Bob”.

59. Consolidarea şi reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Naţio-

nal „Gheorghe Şincai”.

60. S-a deschis creșa „Căsuța iepurașilor” din Grigorescu (90 de locuri).

61. S-a suplimentat numărul de locuri în creşe: Creșa Scufi ța Roșie 

(40 locuri) şi Creşa „Motanul Încălțat” (20 de locuri).

62. Lucrări de amenajare curți, terenuri de sport și alei de acces la 

33 unități de învățământ preuniversitar.

63. Programul Școală după Școală - o nouă şansă pentru copiii de-

favorizaţi (în fi ecare an, cel puţin 160 de elevi benefi ciari).

64. Rechizite gratuite pentru elevii clujeni din familii cu venituri 

reduse - peste 450 de elevi benefi ciari în fi ecare an.

65. 2.098 tablete pentru elevii care provin din familii care nu dețin 

calculator, laptop sau tablete.

66. Asistență medicală și stomatologică în 112 cabinete de medicină 

generală și 23 de cabinete de medicină dentară pentru elevi şi studenţi.

67. Înfi ințarea a două cabinete medicale integrate - medicină den-

tară și medicină generală - în cadrul USAMV.

68. Un nou cabinet stomatologic pentru studenţi (la UTCN).

69. Un nou cabinet stomatologic la Liceul Teoretic „Avram Iancu”.

70. Centrul de Servicii Socio-Medicale oferă servicii de recuperare 

pentru 70 de copii cu afecțiuni neuropsihomotorii și musculare.

71. Investiţii pentru modernizarea şi dotarea Spitalului Clinic Mu-

nicipal „Clujana”.

72. Sprijin fi nanciar pentru spitalele clujene în fi ecare an.

73. Sprijin pentru SMURD: o autospecială de primă intervenţie; o am-

bulanţă de tip C - terapie intensivă mobilă; un punct medical avansat pen-

tru ISU (o unitate medicală mobilă care include o ambulanță şi dotări pen-

tru prim ajutor și intervenție rapidă pentru minimum 20 de persoane).

74. Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri re-

duse (587 persoane au benefi ciat).

75. Proiect european pentru screening vizual pentru 6.475 copii de 

vârstă preșcolară (parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu”).

76. Acţiuni desfăşurate în timpul pandemiei de coronavirus: Sprijin 

suplimentar pentru Spitalul Municipal Clujana; Acțiuni de igienizare şi 

dezinfecție a spațiilor publice; Acțiune de dezinfecție a tuturor blocurilor de 

pe raza municipiului; Dispensere cu dezinfectant în stații de transport pu-

blic, piețe și scări de bloc; Personalul medical din cabinetele medicale școlare 

a fost pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj.

77. Programul de ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/fa-

miliilor marginalizate social sau afl ate în risc de marginalizare şi exclu-

ziune socială (până în prezent avem 228 de benefi ciari - dosare aprobate).

78. Programul de cumpărare de locuințe sociale de pe piața liberă 

(3 locuinţe sociale au fost cumpărate).

79. Programul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

(total de 32 benefi ciari).

80. Tichete sociale acordate în cadrul programului social „Alimente” 

(5.400 benefi ciari în medie în fi ecare an).

81. Cantina de ajutor social (număr mediu lunar de 132 benefi ciari de 

masă gratuită și 103 benefi ciari de masă cu plata unei contribuții de 30%).

82. Programul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locu-

inţei pentru sezonul rece (în fi ecare an au benefi ciat de acest ajutor apro-

ximativ 1.600 de persoane).

83. Susținerea fi nanciară a asociațiilor și fundațiilor acreditate ca 

furnizori de servicii sociale sau active în domeniul social. Exemplu: 

Programul social „O masă caldă”.

84. Deschiderea Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței 

în familie (str. Maramureșului nr. 1).

85. Deschiderea Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii (con-

stituit iniţial cu sprijinul tehnic și fi nanciar al UNICEF).

86. Au fost amenajate 8 locuințe pentru asigurarea cazării persoa-

nelor afectate de urmările unei situații de urgență.

87. Au fost achiziţionate 10 containere cu destinația de spațiu de 

adăpostire temporară pentru asigurarea cazării persoanelor afectate de 

urmările unei situații de urgență, respectiv un container cu destinație de 

magazie-depozit.

88. Sprijin pentru persoanele vârstnice care nu au susținători sau 

altă formă de ajutor - în perioada pandemiei 857 de persoane cu vârsta 

de peste 65 de ani au avut nevoie de sprijin.

89. Sprijin pentru comunitatea de la Pata Rât în perioada pandemiei.

90. Staţii de încărcare, în regim gratuit, pentru maşinile electrice - 

Piaţa Unirii, Parkingul Moţilor, str. Molnar Piuariu şi str. Bună Ziua şi în 

parkingurile Primăverii 20 şi Mogoşoaia 7-9.

91. Sistem de aprindere şi stingere a iluminatului (146 de puncte 

de aprindere) în corelare cu nivelul de iluminare naturală.

92. Modernizare sistem iluminat public hale și parkinguri - 1.938 

aparate de iluminat.

93. Modernizare iluminat public pe 22 străzi - 1.358 corpuri de iluminat.

94. Modernizarea sistemului de iluminat public din Parcul Central 

- 227 aparate de iluminat.

95. Suprailuminare treceri de pietoni: 113 de treceri - 220 corpuri de 

iluminat.

96. Cimitir nou pe strada Moş Ion Roată.

97. Au fost amplasate 103 platforme subterane pentru colectarea 

selectivă deșeurilor menajere.

98. Urmărirea maşinilor de salubritate pe site-ul Primăriei.

99. 14 locaţii cu 42 de unități inteligente de colectare a deșeurilor.

100. 20 de puncte supraterane de colectare selectivă din construc-

ţie metalică, pentru a oferi o soluţie suplimentară în zonele aglomerate.

101. 2 puncte de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase.

102. Sistem pentru colectarea deşeurilor plutitoare amenajat pe Someș.

103. Au fost instalate 5 toalete publice pentru persoane cu dizabilităţi.

104. RADP Cluj-Napoca a modernizat piața de vechituri (Oser) de 

pe strada Bobâlnei.

105. Extinderea centrului de ecarisaj cu 92 locuri.

106. Locuri de joacă pentru câinii cu stăpân - 15 amplasamente.

107. Piețe volante în cartiere şi Zilele Recoltei.

108. Suntem oraşul cu cea mai mare creştere economică din Ro-

mânia în afara Bucureştiului.

109. Scheme de ajutor de stat regional sau minimis pentru inves-

titorii din parcurile industriale.

110. Reducerea impozitului pe clădire în cazul clădirilor afl ate „în 

clasă energetică A”, care deţin o certifi care ofi cială recunoscută la nivel 

mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi „clădire verde”.

111. Au fost date în funcţiune Centrul Regional de Excelenţă pen-

tru Industrii Creative (CREIC) şi Centrul de sprijinire a afacerilor Teh-

nologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - Zona Metropo-

litană Cluj (TEAM-ZMC).

112. Conferința Open Innovation 2.0. din 2017 - organizată de către 

Comisia Europeană pentru prima dată în Europa de Est la Cluj-Napoca.

113. Am găzduit Startup Europe Summit 2019: Cluj-Napoca - Capi-

tala Europeană a Startup-urilor.

114. StartupCity Cluj-Napoca 2020: o serie de evenimente dedicate 

inovării, startup-urilor și viitorului tinerilor.

115. Municipiul Cluj-Napoca s-a califi cat în fi nala competiţiei pen-

tru titlul de „Capitala europeană a inovării 2020” - suntem între prime-

le 6 orașe inovatoare din Uniunea Europeană, alături de Viena, Valencia, 

Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) și Leuven (Belgia).

 Continuare în pagina 6

160 de proiecte finalizate și 118 în desfășurare 
ultimilor patru ani la Primăria Cluj-Napoca
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116. „Cluj 100” - 100 de ani de la marea Unire - în 2018, au fost or-

ganizate peste 100 de evenimente sub egida „Cluj 100” având Primăria ca 

organizator sau partener.

117. Au fost amplasate în oraş statuile unor personalități remarca-

bile din istoria României: Episcopul Nicolae Ivan, Mitropolitul Bartolo-

meu Anania, Cardinalul Iuliu Hossu, Iuliu Maniu, Andrei Mureşanu şi 

Gheorghe Mărdărescu.

118. Restaurarea monumentelor de for public: lucrări la 16 monumente.

119. Un număr de 961 de proiecte culturale şi de tineret au bene-

fi ciat de sprijin.

Primăria a sprijinit fi nanciar numeroase evenimente culturale majore, 

între care Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), Festiva-

lul Internaţional „Toamna Muzicală Clujeană”, Zilele Culturale Maghiare, 

Noaptea Europeană a Muzeelor, Untold, Jazz in the Park, Festivalul Inter-

naţional de Teatru „Interferenţe”, Festivalul Internațional de Carte „Tran-

silvania” şi multe altele.

120. În fi ecare an, peste 1.300 de evenimente culturale în centrele 

culturale administrate de Primărie (clădirea Casino, Turnul Croitorilor, 

Cinema Mărăști, Cinema Dacia).

121. Zilele Clujului - anual peste 100 evenimente în 30 de locații.

122. Târgul de Crăciun Cluj-Napoca - locul 8 în topul celor mai fru-

moase târguri europene în 2019

123. Nou club al pensionarilor la Cinema Dacia în Mănăștur.

124. Nou club al pensionarilor pe strada Observatorului.

125. Avem 10 cluburi ale pensionarilor din Cluj-Napoca şi 2 centre de zi.

126. Primăria premiază cuplurile care aniversează 50 de ani de 

căsnicie: 1.880 de cupluri. 17 clujeni care au împlinit vârsta de 100 ani 

au fost premiați de către municipalitate.

127. Cursuri de folosire a tehnologiei digitale pentru seniori.

128. 175 de proceduri digitale disponibile (clujenii au la dispoziție 

175 de operațiuni administrative care pot fi  efectuate online și care nu 

mai necesită interacțiunea directă a cetățeanului cu funcționarul public).

129. Funcționarul public virtual „Antonia” - 127 cereri operate.

130. Eliberarea în format electronic: certifi cate de urbanism, avize, 

acorduri, orare de funcționare pentru agenții economici, notifi cări de sol-

dare/lichidare stoc, documente fi scale.

131. Cetăţenii pot să solicite emiterea unui răspuns direct pe email, 

acolo unde reglementările legale nu impun altfel.

132. O dată obţinut un aviz din partea Primăriei, cetăţeanul nu mai 

trebuie să-l ridice şi să-l depună din nou ca parte a unei alte cereri, 

doar trebuie să specifi ce numărul avizului deja obţinut.

133. Primăria „a trimis în istorie” copiile xerox de pe diverse do-

cumente solicitate cetățenilor - sistem de 60 de scannere.

134. Programarea online pentru actele de identitate.

135. Plata online a taxelor şi impozitelor locale.

136. Plata online a taxei lunare de creșe.

137. My Cluj - aplicația Primăriei pentru sesizări.

138. Aplicația Cluj Now - evenimente și lucrări care au loc pe dome-

niul public.

139. Cererile de noi locuri de parcare în cartiere se pot depune online.

140. Cluj Parking - aplicația care îţi arată locurile de parcare libere 

din parcările cu barieră şi parkinguri.

141. ParkingPay - aplicație mobilă pentru plata parcărilor stradale cu 

cardul bancar.

142. Parcometre noi și plată de pe telefonul mobil pentru parcări-

le cu barieră din Piața Unirii și Piața Mihai Viteazul.

143. 100 de parcometre pe bază de energie solară.

144. Plata online pentru abonamentele de parcare pentru zona 2.

145. Panouri digitale cu informații în timp real despre locurile de 

parcare libere în parkingurile din Cluj-Napoca (9 locaţii).

146. Hartă digitală cu personalități înhumate în Cimitirul Central.

147. Siguranţă publică: 125 de camere audio-video de tip „body worn” 

au intrat în dotarea Poliției locale.

148. Verifi care status maşini ridicate.

149. Newsletter - buletin informativ digital al municipalității transmis 

pe email.

150. Sistem de Internet WiFi - 50 de hotspot-uri de WiFi gratuit.

151. Bănci inteligente pe Bulevardul Eroilor şi în Piaţa Mihai Vi-

teazul (dotate cu panouri solare, care permit alimentarea dispozitivelor 

mobile şi conţin un hotspot wifi ).

152. Acces la reţea Wifi  pentru persoanele din grupuri marginali-

zate social sau afl ate în risc de marginalizare şi excluziune socială. 

Sistem Wifi  gratuit pentru utilizatori care acoperă comunităţile din zona 

Pata Rât: Cantonului, Dallas, comunitatea Coastei şi Rampă.

153. Cluj-Napoca a fost „Oraș european al Sportului” în 2018.

154. Sprijin pentru sportul de masă: Liga Liceelor Clujene şi progra-

mul „Fugi în curtea școlii!”.

155. Baza sportivă din Grigorescu (teren de fotbal, teren de baschet, 

loc de joacă) a fost modernizată.

156. Organizarea unor competiţii sportive internaţionale: FED Cup, 

Cupa Davis, Campionatul european de gimnastică artistică 2017, Campi-

onatul European de Baschet 2017, Campionatul European de Tenis de Ma-

să Cadeţi şi Juniori etc.

157. Guvernanţă participativă: primul proiect de bugetare participa-

tivă online din România.

158. Centrul de Inovare și Imaginație Civică - 26 de dezbateri şi ateliere.

159. Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat și Inovare în IT.

160. 18 premii obţinute în acest mandat: transport, participare pu-

blică, efi cienţă energetică, programe sociale, informatizare, inovare.

Ce a realizat primarul Emil Boc în ultimii patru ani? 
160 de proiecte finalizate și 118 în desfășurare 
Primarul Emil Boc și-a prezentat activitatea ultimilor patru ani la Primăria Cluj-Napoca

(Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național 
Liberal Cluj. CUI: 21200012. Tiraj 3.000 de exemplare.)

PUBLICITATE ELECTORALĂ
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Sediul Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise 

de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor 

va fi  relocat de pe strada 

Albac în sediul Vămii 

din zona Someşeni.

Vineri, prefectul Mircea 

Abrudean a vizitat Biroul Va-

mal de Control și Vămuire la 

Interior Cluj Napoca (str. Tra-

ian Vuia nr. 222), unde a con-

dus o şedinţă tehnică în ca-

drul căreia s-a evaluat stadiul 

pregătirilor pentru mutarea în 

perioada următoare în aceas-

tă locaţie, a activităţii Servi-

ciului de Permise de Condu-

cere şi Înmatriculare.

La întâlnire au mai fost 

prezenţi subprefectul Irina 

Munteanu şi reprezentanţii 

instituţiilor publice din ju-

deţul Cluj, implicaţi în de-

rularea acestui proiect. Vii-

toarea locaţie a Serviciului 

este mai spaţioasă, cu zonă 

de aşteptare generoasă, lo-

curi de paracare şi sala ce 

permite examinarea a 14 

persoane în acelaşi timp.

„Noua locaţie este preta-

bilă pentru activitatea de ser-

viciu public şi de relaţii cu 

publicul şi în curând cetăţe-

nii vor putea benefi cia de 

toată infrastructura pusă la 

dispoziţie de acest loc. Spa-

ţiul din cadrul clădirii desti-

nat activităţii serviciului es-

te de aproximativ 550 mp, 

mai mare decât cel de 335 

mp al actualei clădiri de pe 

strada Albac, unde funcţio-

nează serviciul în prezent. 

Zona de aşteptare este gene-

roasă, iar ghişeele asigură 

un spaţiu mai mare pentru 

cei care solicită informaţii. 

În apropierea noului sediu 

vor fi  amenajate şi locuri de 

parcare, destinate celor care 

se vor adresa serviciului.

Sala pentru examinarea te-

oretică în vederea obţinerii 

permisului de conducere es-

te una mai mare, iar în con-

diţiile actuale ale pandemiei, 

va fi  posibilă examinarea în 

acelaşi timp a 14 persoane, 

cu asigurarea distanţei de 1,5 

m între candidaţi, actualul se-

diu permiţând examinarea 

doar a jumătate din numărul 

candidaţilor. Acest lucru va 

contribui şi la reducerea pe-

rioadei de aşteptare pentru 

susţinerea examenelor teore-

tice, în urma programărilor 

online”, a transmis prefectul 

Mircea Abrudean.

Prin această schimbare a 

sediului Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise 

de Conducere şi Înmatricu-

lare a Vehiculelor, Instituţia 

Prefectului urmăreşte să răs-

pundă solicitărilor venite 

din partea cetăţenilor de a 

decongestiona traficul în zo-

na străzii Albac, fiind sus-

ţinută şi de Primăria Muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Serviciul de Permise 
şi Înmatriculări se mută 
Clujenii care vor să înmatriculeze mașini sau să-și schimbe 
permisul de conducere vor avea de mers 
până pe strada Traian Vuia nr. 222, la ieșirea spre Apahida

Prefectul Mircea Abrudean a vizitat viitorul sediu al Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Coronavirus în mai 
multe şcoli din Cluj
Trei cadre didactice și nouă 
elevi din învăţământul preuni-
versitar din judeţul Cluj sunt in-
fectaţi cu COVID-19 după prima 
săptămâna de școală.
Prefectul de Cluj, Mircea 
Abrudean, a declarat că cei in-
fectaţi sunt internaţi în spital.
„Avem 3 cadre didactice și 9 
elevi infectaţi cu COVID și sunt 
în spital. DSP Cluj a declanșat 
anchete epidemiologice în a-
ceste cazuri”, a spus Abrudean.
La nivelul judeţul Cluj, sunt no-
uă școli în care cursurile au loc 
online, după scenariul roșu.

Copiii ar putea 
învăţat de acasă, 
luni, după alegeri
Premierul Ludovic Orban a de-
clarat că după alegerile locale 
va fi  nevoie de cel puţin o zi 
pentru a asigura dezinfecţia și 
pregătirea claselor în care au 
fost secţii de votare.
„Am avut deja o discuţie (...), 
dar cu siguranţă vor exista zile 
în care se va desfășura activita-
tea școlară online. Avem nevo-
ie de cel puţin o zi pentru a 
pregăti localurile secţiilor de 
votare, în condiţiile în care știţi 
că multe localuri ale secţiilor de 
votare sunt în școli. De aseme-
nea, vom avea nevoie de cel 
puţin o zi pentru a asigura dez-
infecţia și pregătirea claselor 
în care au fost secţii de votare 
pentru reprimirea copiilor”, 
a declarat Ludovic Orban.

Pe scurt

Creşterile de cheltuieli 

pentru majorarea pensii-

lor cu 40% şi stimulentele 

profesorilor de câte 500 

euro nu vor fi  posibile, 

spune Ludovic Orban.

Premierul a spus că PNL 

va solicita retrimiterea rapor-

tului la rectifi carea bugetară 

la Comisiile de buget-fi nanţa-

re pentru că nu sunt posibile 

cheltuielile cuprinse în aces-

ta, deoarece ţara ar putea să 

nu fi e capabilă de plată.

„Ne vom bate în plenul 

Camerelor reunite astfel în-

cât să retrimitem spre comi-

sia de buget-fi nanţe raportul. 

Sunt convins că printr-o mo-

bilizare exemplară a celorlal-

te formaţiuni politice, care 

au dat dovadă de raţionalita-

te şi de legătură cu realitatea 

economică, vom reuşi acest 

lucru”, a spus Orban.

Premierul se arată îngrijo-

rat în legătură cu decizia PSD 

de majorare a pensiilor cu 40% 

şi oferirea unui stimulent de 

500 de euro profesorilor.

„Nu sunt posibile aceste 

creşteri de cheltuieli. PSD, prac-

tic, a generat cheltuieli de 6,5% 

din PIB suplimentare şi, în ace-

laşi timp, a modifi cat şi plafo-

nul maxim de îndatorare ra-

portat la PIB, de la 44% la 

40%. Adică ce a făcut? A pus 

bazele unui faliment”, a mai 

adăugat premierul.

Nu mai sunt bani 
pentru creşterea pensiilor
Orban: „Nu sunt posibile aceste creşteri de cheltuieli“

Restricţiile au fost înăs-

prite în Atena, pe măsură 

ce infecţiile cu coronavi-

rus continuă să crească.

Până în 4 octombrie, ma-

ximum nouă persoane se vor 

putea aduna în aer liber, în 

timp ce la înmormântări, nunţi 

şi botezuri pot participa pâ-

nă la 20 de persoane. 

Concertele au fost suspen-

date, iar persoanelor cu vâr-

stă mai mare de 68 de ani li 

s-a cerut să-şi reducă depla-

sările şi să evite transportul 

public în comun.

Noi restricţii în Grecia
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Soarele a pătruns 

de 9 luni într-un nou 

ciclu solar de 11 ani, ciclu 

care se anunţă 

a fi  „liniştit”, similar celui 

anterior 

(2008 – 2019), într-o con-

ferinţă de presă 

organizată de NASA.

Cercetătorii preconizează 

că noul ciclu de activitate so-

lară, cel de-al 25-lea de la în-

ceputul monitorizărilor, va 

avea vârful de activitate în 

anul 2025 însă, în general, va 

fi  un ciclu mai puţin activ, 

foarte similar ciclului 24 care 

s-a încheiat în luna decem-

brie a anului trecut.

De asemenea, cercetătorii 

subliniază importanţa moni-

torizării şi analizei vremii so-

lare, care se derulează cu o 

ciclicitate de 11 ani, pentru că 

fenomene care se produc în 

aceste cicluri pot afecta viaţa 

pe Pământ, iar uneori pot avea 

efecte devastatoare.

„Suntem foarte bucuroşi 

să ne afl ăm astăzi aici pentru 

a anunţa că ciclul solar 25 a 

început în mod ofi cial”, a de-

clarat Lisa Upton, co-preşe-

dinte al Solar Cycle 25 Predic-

tion Panel, fi zician specializat 

în activitatea solară din ca-

drul Space Systems Research 

Corporation, o companie cu 

baza în Virginia, cu ocazia u-

nei conferinţe pe această te-

mă organizată de NASA la 15 

septembrie.

Activitatea solară 
poate crește

Trebuie să ne aşteptăm ca 

activitatea solară să crească 

şi să descrească după un mo-

del similar celui din ultimii 11 

ani, asigură şi Doug Biesecker, 

specialist în heliofi zică în ca-

drul NOAA's Space Weather 

Prediction Center şi co-preşe-

dinte al Solar Cycle 25 Predic-

tion Panel. „Ciclul solar 25 va 

atinge vârful de 115 pete so-

lare în iulie 2025”, a adăugat 

el, precizând că de obicei ci-

clurile în care Soarele este mai 

activ au vârfuri de peste 200 

de pete solare.

Nu trebuie însă să ne cul-

căm pe o ureche doar pentru 

că noul ciclu solar se anun-

ţă unul liniştit, a avertizat 

Biesecker, făcând trimitere la 

o puternică erupţie solară pro-

dusă în 2012, cu câţiva ani 

înainte ca ciclul solar anteri-

or să ajungă în perioada sa 

de vârf de activitate. „Noi 

spunem că ciclul 25 va fi  la 

fel ca ciclul 24 în ceea ce pri-

veşte petele solare. Însă ci-

clul 24 a produs o furtună so-

lară de proporţii epice, care 

se întâmplă o dată la 100 de 

ani, dar am avut norocul să 

ocolească Pământul”. 

Şi chiar şi în această peri-

oadă, în care activitatea sola-

ră este încă minimă, încă re-

simţim efectele puternice ale 

Soarelui, a adăugat el.

„Chiar şi în perioadele de 

minim solar, activitatea sola-

ră nu se opreşte ci doar îşi 

schimbă forma”, a explicat în 

conferinţa de presă şi Lika Gu-

hathakurta, heliofi zician al 

NASA. „Spre exemplu, radia-

ţiile cosmice galactice se afl ă 

într-un moment de vârf (de 

la începutul monitorizărilor 

n.r.) iar acest lucru are tot fe-

lul de implicaţii pentru pro-

gramele de explorare spaţia-

lă, de turism spaţial şi pentru 

industria aeronautică”.

„Ciclurile solare au un 

impact şi asupra deşeurilor 

spaţiale de pe orbita teres-

tră. Ciclurile solare mai ac-

tive grăbesc reintrarea în at-

mosferă şi distrugerea unei 

părţi din deşeurile de pe or-

bita Pământului. „Din nefe-

ricire, un ciclu solar mai pu-

ţin activ înseamnă că nu 

vom scăpa de un număr mai 

mare de deşeuri spaţiale de 

pe orbită, aşa cum s-ar fi în-

tâmplat dacă treceam prin-

tr-un ciclu mai activ”, a adă-

ugat Biesecker.

Numărarea petelor 
solare este o soluție 
pentru urmărirea 
activității

Pentru a monitoriza şi pre-

coniza activitatea solară, cer-

cetătorii se bazează pe o ga-

mă variată de tipuri de ob-

servaţii. Numărarea petelor 

solare este poate cea mai di-

rectă dintre aceste metode – 

cu cât se înregistrează mai 

multe pete solare, cu atât 

Soarele este mai activ. Locul 

unde apar primele pete so-

lare din cadrul unui nou ci-

clu, mai la nord sau mai la 

sud pe discul solar, consti-

tuie indicii importante cu 

privire la cât de activ va fi  

respectivul ciclu. În cadrul 

noului ciclu, primele pete 

solare observate au apărut 

în regiuni mai apropiate de 

ecuatorul solar, ceea ce re-

prezintă un indiciu al unui 

ciclu solar mai liniştit.

Deşi în ultimii câţiva ani 

au avut loc mai multe lan-

sări ale unor misiuni pentru 

studierea Soarelui şi a vre-

mii cosmice, Biesecker a pre-

cizat că aceste predicţii nu 

se bazează pe datele obţinu-

te de la aceste noi misiuni. 

„Atunci când încercăm să 

preconizăm cum se va des-

făşura un ciclu de 11 ani de 

activitate solară, datele noi 

sunt folositoare dar este greu 

să ne încredem exclusiv în 

aceste date. Astfel, în gene-

ral, misiunile mai noi nu în-

deplinesc un rol în predicţi-

ile pe care le facem cu pri-

vire la actualul ciclu solar, 

dar acest lucru nu înseam-

nă că nu le va reveni rolul 

principal în predicţiile pe ca-

re le vom face cu privire la 

viitorul ciclu solar”.

Monitorizarea activităţii so-

lare şi formularea unor pre-

dicţii valabile devin nişte fac-

tori extrem de importanţi în 

contextul în care NASA pre-

găteşte pentru viitorul apro-

piat noi misiuni spre Lună şi 

Marte în care astronauţii vor 

ieşi de sub scutul protector al 

câmpului magnetic terestru.

În cadrul programului Ar-

temis, NASA va trimite din 

nou echipaje umane pe Lună 

în 2024, cu un an înainte ca 

actualul ciclu solar să intre în 

perioada preconizată de vârf 

a activităţii. Acest lucru în-

seamnă că NASA are nevoie 

de informaţii cât mai clare 

despre derularea activităţii so-

lare, pentru a nu-şi pune as-

tronauţii în primejdie.

În cadrul strategiei sale de 

monitorizare a activităţii so-

lare, NASA are în vedere do-

tarea noii staţii spaţiale Gate-

way, ce urmează să fi e plasa-

tă permanent pe orbita cir-

cumselenară, a unui labora-

tor de analiză solară.

Staţia spaţială „Gateway 

va fi  amplasată pe orbita Lu-

nii cu mult înainte ca astro-

nauţii să revină pe Lună, aşa 

că vom avea timp să facem 

unele măsurători şi să deru-

lăm unele studii de acolo 

(...) pentru a înţelege mai 

bine acest mediu”, a expli-

cat în cadrul conferinţei de 

presă Jake Bleacher, coordo-

natorul activităţilor ştiinţifi -

ce din cadrul NASA Human 

Exploration and Operations 

Mission Directorate.

Soarele va fi destul de calm 
în noul ciclu solar în care a intrat
Oamenii de ştiinţă subliniază importanţa monitorizării şi analizei vremii solare

Soarele a pătruns de 9 luni într-un nou ciclu solar de 11 ani

LESLIE BIESECKER | 
investigator

Ciclurile solare 
au un impact şi 
asupra deşeurilor 
spaţiale de pe orbita 
terestră. Ciclurile 
solare mai active 
grăbesc reintrarea 
în atmosferă 
şi distrugerea unei 
părţi din deşeurile 
de pe orbita 
Pământului. 
„Din nefericire, 
un ciclu solar mai 
puţin activ înseamnă 
că nu vom scăpa de 
un număr mai mare 
de deşeuri spaţiale 
de pe orbită, aşa cum 
s-ar fi întâmplat dacă 
treceam printr-un 
ciclu mai activ“

Analiza ADN a rămăşiţe-

lor descoperite în mor-

minte sugerează că nu 

toţi vikingii erau scandi-

navi, conform unui 

studiu.

O echipă multinaţională 

de cercetători, coordonată de 

Universitatea Cambridge şi 

de Universitatea din Copenha-

ga, a analizat 442 de schele-

te îngropate în mai multe si-

turi din Europa şi Groenlan-

da şi a ajuns la concluzia că 

„identitatea vikingă nu era 

limitată la oamenii cu stră-

moşi genetici scandinavi”.

Conducătorul studiului, 

Eske Willerslev, susţine că 

această analiză identifi că câ-

teva „fl uxuri importante de 

gene” care pătrundeau în 

Scandinavia dinspre sudul 

Europei şi chiar Asia, înain-

te de începutul Erei Vikinge 

(despre care se consideră că 

a început în anul 793, oda-

tă cu jefuirea mânăstirii de 

la Lindisfarne, pe coasta bri-

tanică la Marea Nordului.

Analiza ADN-ului 
arată că nu toţi vikingii 
erau scandinavi
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Compania SpaceX a 

anunţat joi amânarea 

până la o dată nepreci-

zată a lansării unei noi 

tranşe din flota de 

microsateliţi pentru 

internet de mare viteză 

Starlink din cauza unor 

„probleme ale sistemu-

lui de recuperare” al 

rachetei Falcon 9 care 

urma să transporte sate-

liţii pe orbită, transmite 

vineri Space.com.

O rachetă Falcon 9 apar-

ţinând SpaceX urma să lan-

seze 60 de noi microsateliţi 

Starlink în cadrul megacon-

stelaţiei de sateliţi pe care 

o construieşte pe orbita te-

restră. Lansarea trebuia să 

aibă loc joi la ora 18:19 GMT, 

de pe rampa de lansare Pad 

39A din cadrul Centrului 

Spaţial Kennedy, aparţinând 

NASA, de la Cape Canave-

ral, în Florida. Însă, cu 15 

minute înainte, responsabi-

lii SpaceX au luat decizia de 

a anula lansarea.

„Renunţăm la lansarea 

Starlink de azi din cauza 

unei probleme la sistemul 

de recuperare (al rachetei 

n.r.); vehiculul şi încărcă-

tura sa rămân în condiţii 

bune", se precizează într-un 

anunţ făcut de SpaceX pe 

Twitter imediat după lua-

rea deciziei.

SpaceX nu va încerca să 

reia lansarea în cursul zilei 

de vineri (18 septembrie) 

pentru că se aşteaptă la con-

diţii meteorologice nefavo-

rabile în zona de recupera-

re, se arată într-un mesaj 

transmis ulterior pe Twitter. 

Zona de recuperare se află 

în Atlantic, în largul coas-

telor Floridei, unde prima 

treaptă a rachetei Flacon 9 

urmează să amerizeze, în 

mod automat, pe o barjă-dro-

nă aflată pe apă.

Recuperarea primei trep-

te a rachetelor Falcon 9 re-

prezintă o parte cheie din 

strategia SpaceX de a redu-

ce costurile enorme ale lan-

sărilor pe orbită. Prima 

treaptă a rachetei Falcon 9 

ce urmează să fie lansată a 

mai fost deja folosită în do-

uă misiuni în cursul aces-

tui an – a lansat misiunea 

Demo-2 cu echipaj uman 

spre Staţia Spaţială Inter-

naţională (ISS) pentru NA-

SA în luna mai şi apoi, în 

iulie, a transportat pe orbi-

tă satelitul militar sud-co-

reean ANASIS-II.

Deocamdată, în 2020, 

SpaceX a lansat 16 misi-

uni. Misiunea amânată, de-

numită „Starlink 12”, este 

cea de-a 13-a misiune de 

plasare pe orbită a micro-

sateliţilor Starlink, în ca-

drul programului de crea-

re a constelaţiei, ce a în-

ceput anul trecut.

Până în prezent, SpaceX 

a lansat peste 700 de micro-

sateliţi Starlink pe orbită. În 

prima etapă a programului 

Starlink, SpaceX urmează să 

plaseze pe orbită 1.400 de 

sateliţi pentru oferirea ser-

viciilor de acces la internet 

rapid de bandă largă.

Lansarea următoarei tranşe 
de microsateliţi, amânată
SpaceX a amânat lansarea următoarei tranşe de microsateliţi Starlink 
din cauza unor probleme tehnice

Compania SpaceX a anunţat joi amânarea până la o dată neprecizată a lansării unei noi tranşe 
din flota de microsateliţi pentru internet de mare viteză

Turcia a început miercuri 

testarea unui vaccin dezvol-

tat de China împotriva viru-

sului SARS-CoV-2, în cadrul 

unui studiu la care participă 

aproximativ 1.200 de per-

soane, dintre care cei mai 

mulţi vor fi , în prima fază, 

lucrători din domeniul sănă-

tăţii, relatează EFE.

Autorităţile au administrat 

deja prima doză unui număr 

cuprins între 1.200 şi 1.300 de 

lucrători sanitari, iar peste ze-

ce zile li se va administra şi o 

a doua doză, potrivit postului 

de televiziune CNN Türk.

Turcia va împărtăşi peste 

două săptămâni Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) 

rezultatele acestui test.

Alte ţări, precum Brazilia, 

Indonezia şi Bangladesh au 

lansat teste cu acelaşi vaccin 

dezvoltat în China.

Dacă rezultatele sunt bu-

ne, autorităţile turce preconi-

zează vaccinarea a circa 13.000 

de persoane cu afecţiuni cro-

nice şi deosebit de vulnerabi-

le la COVID-19.

Anterior, ministrul turc al 

sănătăţii, Fahrettin Koca, afi r-

mase că Turcia va participa la 

testarea unor medicamente 

dezvoltate în Marea Britanie, 

Germania şi Rusia.

Numărul zilnic al decese-

lor provocate de COVID-19 în 

Turcia s-a triplat în ultimele 

săptămâni, trecând de la o 

medie de 20 de morţi pe zi, 

la peste 60, potrivit datelor 

Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii a anun-

ţat recent că ţara a atins "vâr-

ful celui de-al doilea val" al 

pandemiei de coronavirus, cu 

o medie ofi cială de 1.700 de 

cazuri zilnice.

Turcia testează pe oameni 
un vaccin anti COVID-19 
În studiu sunt incluse aproximativ 1.200 de persoane, 
majoritatea personal medical

Consilierii ştiinţifi ci 

au transmis luna aceasta 

guvernului de la Londra 

că numai aproximativ 

6% din populaţia britani-

că are anticorpi împotriva 

COVID-19, relevă stenogra-

me ale unor discuţii 

din 3 septembrie publicate 

vineri de Reuters.

„Datele studiilor serologice 

sugerează că numai un pro-

cent redus (circa 6%) din po-

pulaţia Regatului Unit are an-

ticorpi COVID-19”, potrivit pre-

cizărilor Grupului de consilie-

re ştiinţifi că pentru urgenţe 

(Scientifi c Advisory Group for 

Emergencies – SAGE).

Conform acestui grup, 

cercetările au mai evidenţi-

at că în cazul unei persoa-

ne infectate cu noul corona-

virus „nivelul de anticorpi 

scade în decurs de 2-3 luni” 

şi „persoanele cu anumite 

tipuri şi niveluri de anticorpi 

pot avea în continuare în-

cărcătură virală şi ar fi po-

sibil să transmită virusu”.

Prin urmare, SAGE aver-

tizează că este puţin proba-

bil ca nivelurile actuale de 

imunitate împotriva CO-

VID-19 ale populaţiei brita-

nice să atenueze impactul u-

nei creşteri semnifi cative a 

infectărilor în această iarnă.

Regatul Unit, a cincea ţară 

cea mai îndoliată din lume de 

pandemie, înregistrează deja 

o creştere a numărului noilor 

cazuri de COVID-19, circa 6.000 

în ultimele 24 de ore, iar au-

torităţile sunt îngrijorate de ac-

celerarea transmiterii virusu-

lui în toate categoriile de vâr-

stă şi de creşterea numărului 

pacienţilor vârstnici spitalizaţi 

sau afl aţi la terapie intensivă.

6% din britanici 
au anticorpi împotriva 
coronavirusului 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-

maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

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

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, în supr. de 75 mp, cen-
trală proprie, izolat termic, uti-
lat complet, cu parcare, pe ter-
men lung, zona Gării, preţ 400 
euro, negociabil. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0744-282885. (12.14)

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

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0755-076628. (2.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (2.7)

¤ 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 
telefon 0744-653097. (7.7)

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

¤ 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.

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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TUIT

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ 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

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

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

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

¤ 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 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 în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (4.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. 
B, C, E, experienţă pe Europa, 
limbi cunoscute engleza, ger-
mană, italiană, tur-retur, week-
endurile liber. Aștept telefoane 
la 0749-913740. (7.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(13.15)

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(4.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (4.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngriji-
re persoane bolnave, ofer îngriji-
re, fac curat în podurim curţi, zu-
grăvesc, îngrijesc oi și vaci. Aștept 
să fi u contactat la 0755-846290 
sau 0749-974302. (7.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zitate. Telefon 0754-632471.

AUTO-MOTO

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (2.7)

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

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

CALCULATOARE

¤ Vând tabletă EBODA REVO R70, 
în stare bună, preț negocoabil. 
Pentru informații și detalii sunați la 
telefon 0746-513329. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 60 
cm și de 60 x 120 cm, în stare bu-
nă de funcţionare. Pentru informa-
ţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(2.7)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (2.14)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (2.14)

¤ 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. 
(4.11)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preț negociabil. 
Informații suplimentare la tel. 
0759-660846. (2.14)

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-

tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând absorbante scutece chiloți 
pentru incontinență, la prețuri bu-
ne. Pentru informații și detalii 
sunați la telefon 0746-513329. 
(2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (3.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (4.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (4.11)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (4.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (4.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(4.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.11)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 42, 
negre, cu carâmb înalt. Sunaţi la nr. 
de telefon 0264-424005. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (12.14)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (12.14)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Eu, 45 de ani, harnic, muncitor, 
sufl etist, iubitor, romantic, aș dori 
să-mi trăiesc viaţa alături de o per-
soană cu același valori. Poţi fi  de la 
ţară, și să ai copil. Aștept să fi u 
conctat la 0755-846290. (4.4)

PIERDERI

¤ S.C. TF Lavanda S.R.L., 
J12/3425/2005, C.U.I.: 
17985470, declară pierderea Certi-
fi cat constatator referitor la activita-
tea autorizată desfășurată la sediul 
social, emis conform Declaraţiei 
model 3 nr. 102327/22.09.05 în-
registrat la Registrul Comerţului 
Cluj. Îl declar nul. (3.5)

¤ CSA International Consulting 
S.R.L., C.U.I.: 30527275, 
J12/2124/2012, declară pierde-
rea actelor: Certifi cat de înregis-
trare O.N.R.C., seria B, nr. 
2923432; Certifi cat constatator 
de la autorizare O.N.R.C.; Certifi -
cat de înregistrare în scopuri de 
TVA - ANAF. Le declar nule.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

07:00 Telejurnal matinal

08:00 Telejurnal matinal

09:00 Telejurnal

09:45 Teleshopping

10:00 Telejurnal regional

10:45 Prinţul Jumong

12:00 Teleshopping

12:30 Tu votezi Romania!

13:00 Ediţie specială

13:15 Zi de zi

13:20 Discover Romania

13:30 Catherine-bucătar in 
Italia

13:56 Cerbul de Aur

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Maghiara de pe unu

17:00 Cerbul de Aur

17:15 Prinţul Jumong

18:30 Comisarul Rex

19:30 Cerbul de Aur

19:35 Sport

19:51 Meteo

19:56 Zi de zi

20:00 Telejurnal

20:50 Tu votezi București!

21:16 Tu votezi Romania!

21:43 Tu votezi Romania 9!

22:20 Momentart

22:30 Gala Premiilor UNITER 
2020

23:30 Gala Premiilor UNITER 
2020

PRO TV

07:00 Știrile Pro Tv

10:30 Vorbește lumea

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Vlad

22:30 Condamnaţii

00:45 Știrile Pro Tv

ANTENA 1

06:00 Observator

07:00 Observator

08:00 Neatza cu Răzvan și 
Dani

12:00 Observator

14:00 Mireasa

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cuţite

23:15 Observator

23:30 Observator

23:45 Xtra Night Show

PRIMA TV

07:20 Alo, aterizează 
străbunica!

09:30 Teleshopping

10:00 Apel de urgenţă

11:00 Teleshopping

11:30 Chef Dezbrăcatu’

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Paradisul femeilor

18:00 Focus 18

19:30 Trăsniţi

20:00 Recuperarea

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus din inima 
României

23:30 Trăsniţi

KANAL D

06:45 Știrile Kanal D

07:30 Teleshopping

08:15 Pastila de râs

08:45 Teleshopping

09:15 Dragoste infi nită

11:00 Puterea dragostei

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Pretul fericirii

23:00 ROventura

00:00 Știrile Kanal D

LOOK TV

07:00 Footbal Stars

07:30 FCSB – FC Argeș

09:30 TELESHOPPING

10:00 Fotbal Look

11:00 Leipzig – Mainz

13:00 TELESHOPPING

14:00 INTERVIURILE 
“GHEPARZII”

15:00 TELESHOPPING

16:00 Juventus – Sampdoria

18:00 Csikzsereda – Petrolul 
Ploiești

20:00 Fotbal Look

21:00 Gaz Metan Mediaș – FC 
Dinamo București

23:00 Fotbal Look

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

Relaţii la telefon: 0722-613194 
sau 0723-332833.

ANUNŢ DE MEDIU

POGĂCEAN VASILE ŞI POGĂCEAN MARIA, titular 
al proiectului - Construire 2 săli de evenimente (cu dotările 
aferente) P+1(parţial), amenajări teren, împrejmuire și 
utilităţi anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către A.P.M. Cluj în cadrul procedurii de 
evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Construire 2 săli de evenimente (cu dotările aferente) 
P+1(parţial), amenajări teren, împrejmuire şi utilităţi",  
propus a fi  amplasat în comuna Iclod, f.nr., jud. Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, CLUJ-NAPOCA, COD 400609, 
telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, email: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 9.00-13.00 și vineri 
între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de 
internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

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



SPORTSPORT.
luni, 21 septembrie 2020

Campioana 
României a pierdut 
cu Odense

SCM Râmnicu Vâlcea a fost în-
vinsă fără drept de apel de for-
maţia daneză Odense 
Handbold, cu scorul de 30-21 
(13-10), sâmbătă, în Sala 
Sporturilor Traian din Râmnicu 
Vâlcea, în Grupa B a Ligii 
Campionilor la handbal feminin.
Echipa vâlceană a suferit al doilea 
eșec în tot atâtea meciuri, după 
21-28 cu Brest Bretagne Handball, 
săptămâna trecută, în Franţa.
Jucătoarele antrenate de 
Florentin Pera au evoluat mo-
dest, neinspirat și au greșit 
mult, dar o circumstanţă atenu-
antă este lipsa a două piese de 
bază, Kristina Liscevic și Mireya 
Gonzalez Alvarez, ambele testa-
te pozitiv la coronavirus.
Odense a controlat jocul de la un 
capăt la altul, conducând în pri-
ma repriză cu 3-4 goluri, iar gaz-
dele s-au ridicat la nivelul dane-
zelor pentru scurt timp, egalând 
la 9-9 (min. 24) și 10-10 (26).
Oaspetele au avut 13-10 la pa-
uză, iar în repriza secundă sco-
rul a luat proporţii, ajungând 
chiar la 11 goluri diferenţă, 
19-30, însă scorul fi nal a fost 
de 21-30.
Pentru SCM au marcat Alicia 
Fernandez Fraga 6 goluri, 
Asma Elghaoui 5 goluri, Ann 
Grete Norgaard 4, Jelena 
Trifunovic 3, Zeljka Nikolic 2, 
Evgenija Minevskaja 1.

Manchester United, 
debut cu înfrângere 

Manchester United a debutat în 
noua ediţie a campionatului de 
fotbal al Angliei cu o înfrângere 
pe teren propriu, pe care a sufe-
rit-o sâmbătă seara în faţa for-
maţiei Crystal Palace (scor 1-3), 
după ce elevii antrenorului Ole 
Gunnar Solskjaer au benefi ciat 
de o săptămână suplimentară 
de pauză, în urma participării la 
cupele europene.
Atacantul ivorian Wilfried Zaha 
a reușit o dublă pentru oaspeţi 
(74 – penalty și 85) în această 
partidă, contând pentru etapa 
a 2-a din Premier League, cele-
lalte goluri fi ind marcate de 
Andros Townsend (7) pentru 
învingători, respectiv Donny 
van de Beek (80), olandezul fă-
cându-și cu această ocazie de-
butul ofi cial la gruparea de pe 
Old Trafford, după transferul 
său de la Ajax Amsterdam.
Aceasta este a doua victorie 
consecutivă pentru Crystal 
Palace în noul sezon, după ce 
în etapa de debut a învins-o la 
limită pe teren propriu pe 
Southampton (1-0), tot printr-o 
reușită a lui Zaha.

Pe scurt

CFR Cluj a învins-o pe Astra 

Giurgiu cu scorul de 2-0 

(1-0), vineri seara, în depla-

sare, într-o partidă din etapa 

a 4-a a Ligii I de fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul 

prin autogolul croatului Ljuban 

Crepulja (45), cu un şut im-

parabil. Un alt croat, atacan-

tul Gabriel Debeljuh (61), a 

majorat diferenţa pentru CFR.

Astra a avut o bară, prin 

bosniacul Danijel Graovac (34).

Astra ocupă ultimul loc în 

clasament, fără victorie. CFR 

e neînvinsă şi ocupă locul al 

doilea cu 10 puncte.

Formaţia pregătită de Dan 

Petrescu se pregăteşte în a-

ceastă săptămână de meciul 

cu Djurgarden în turul 3 pre-

liminar din Europa League. 

Campionii României au luat 

un charter de la Bucureşti pen-

tru a se întoarce la Cluj-Na-

poca, iar marţi se vor depla-

sa în Suedia pentru jocul din 

cupele europene.

AFC Astra Giurgiu – FC 

CFR 1907 Cluj 0-2 (0-1), Sta-

dion „Marin Anastasovici” – 

Giurgiu

Au marcat: Ljuban Crepul-

ja (45, autogol), Gabriel De-

beljuh (61).

Arbitru: Radu Petrescu; ar-

bitri asistenţi: Radu Adrian 

Ghinguleac, Mircea Mihail Gri-

goriu; arbitru de rezervă: Ma-

rius Avram (toţi din Bucureşti)

CFR Cluj, victorie clară 
pe terenul Astrei Giurgiu

Simona Halep, numărul 

doi mondial, s-a califi cat, 

duminică, în fi nala turne-

ului WTA de la Roma, 

dotat cu premii totale de 

2.098.290 dolari, după ce 

a învins-o greu pe spanio-

la Garbine Muguruza, cu 

6-3, 4-6, 6-4.

Halep va evolua, luni, în ul-

timul act cu o jucătoare din Ce-

hia, ori cu Marketa Vondrou-

sova, locul 19 WTA şi favorită 

12, ori cu Karolina Pliskova, lo-

cul 4 WTA şi cap de serie 2.

Califi carea în fi nală este re-

compensată cu un premiu de 

150.000 de euro şi cu 585 de 

puncte WTA. Câştigătoarea 

turneului va primi 205.190 de 

euro şi 900 de puncte WTA.

Finalele jucate până acum 
de Halep sunt următoarele:

Titluri WTA de simplu: 21 

– Praga (WTA International), 

Dubai (Premier) – 2020, Wim-

bledon (Grand Slam) – 2019, 

Montreal (Premier 5), Roland 

Garros (Grand Slam), 

Shenzhen (WTA), toate trei 

în 2018, Madrid (Premier Man-

datory), în 2017, Montreal 

(Premier 5), Bucureşti (WTA), 

Madrid (Premier Mandatory), 

toate trei în 2016, Shenzhen 

(WTA), Dubai (Premier 5), In-

dian Wells (Premier Mandato-

ry), toate trei în 2015, Doha 

(Premier 5), Bucureşti (WTA), 

ambele în 2014, Nurnberg 

(WTA), 's-Hertogenbosch 

(WTA), Budapesta (WTA), New 

Haven (Premier), Moscova 

(Premier) şi Sofi a (turneul 

"mic" al campioanelor), toa-

te cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 17 

– Madrid (Premier Mandato-

ry), Doha (Premier) – 2019, 

Cincinnati (Premier 5), Roma 

(Premier 5), Australian Open 

(Grand Slam) – în 2018, Bei-

jing (Premier Mandatory), Cin-

cinnati (Premier 5), Roland 

Garros (Grand Slam), Roma 

(Premier 5) – în 2017, Rogers 

Cup (Toronto), Cincinnati (am-

bele de categorie Premier 5) 

– în 2015, WTA Finals – Sin-

gapore (Turneul Campioane-

lor), Roland Garros (Grand 

Slam), Madrid (Premier Man-

datory) – toate trei în 2014, 

Bruxelles (Premier), în 2012 

şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

La Roma, Halep a fost fi -

nalistă în 2017 şi 2018, pier-

zând de fi ecare dată în faţa 

ucrainencei Elina

Simona Halep joacă astăzi finala 
turneului WTA de la Roma

La ediţia a 73-a a 

Campionatelor Balcanice 

în aer liber, Ucraina se 

afl ă pe primul loc în cla-

samentul pe medalii 

(6-8-3), după prima zi, 

urmată de Turcia (5-1-7) 

şi România (3-6-4).

La competiţia participă 

aproximativ 300 de sportivi 

din 12 ţări, România fi ind pre-

zentă cu o delegaţie formată 

din 64 de sportivi, potrivit si-

te-ului FRA.

Medaliile de aur ale Ro-

mâniei au fost obţinute de 

Rareş Toader la aruncarea 

greutăţii, de Claudia Bobo-

cea la 800 m şi de ştafeta fe-

minină de 4x100 m.

Argintul a fost adus dele-

gaţiei ţării noastre de Roxana 

Rotaru la 3.000 m, Andreea 

Iuliana Lungu la disc, Mihai 

Cristian Pîslaru la 400 m, Ele-

na Adelina Panaet la 3.000 m 

obstacole, de Nicolae Soare la 

5.000 m şi de Florentina Iuş-

co la triplusalt.

Cele patru medalii de bronz 

au fost cucerite de Sanda Bel-

gyan la 400 m garduri, de Ioa-

na Plăvan la aruncarea suli-

ţei, de Andreea Marina Baboi 

la 100 m şi de ştafeta mascu-

lină de 4x100 m.

La competiţie asistă lordul 

Sebastian Coe, preşedintele 

World Athletics, Dobromir Ka-

ramarinov, preşedintele Fede-

raţiei Bulgare de Atletism, al 

Asociaţiei Balcanice de atle-

tism şi preşedinte interimar 

al European Athletics, Ionuţ 

Stroe, ministrul Tineretului şi 

Sportului.

13 medalii pentru România în prima zi 
la Campionatele Balcanice
România a cucerit 13 medalii, dintre care 3 de aur, 6 de argint şi 4 de bronz, sâmbătă, 
în prima zi a Campionatelor Balcanice de atletism pentru seniori, care au loc pe Cluj Arena

Campionatele Balcanice s-au disputat în weekend la Cluj-Napoca

MASCULIN
aruncarea ciocanului
1. Mihailo Kohan (Ucraina) 75,43 m
2. Ozkan Baltaci (Turcia) 73,72 m
3. Serghei Marghiev (R. Moldova) 72,74 m
4. Mihăiţă Andrei Micu (România) 67,03 m
......................................................................
8. Florin Sebastian Asmarandei (România) 58,44 m
400 m garduri
1. Berke Akcam (Turcia) 50.60
2. Dmitro Romaniuk (Ucraina) 50.61
3. Denis Neciporenko (Ucraina) 51.42
4. Vlad Dulcescu (România) 51.89
săritura în lungime
1. Marko Ceko (Croaţia) 7,88 m
2. Strahinja Jovancevic (Serbia) 7,79 m
3. Lazar Anic (Serbia) 7,74 m
...............................................
5. Gabriel Bitan (România) 7,51 m
........................................................
10. Cristian Andrei Sava (România) 7,14 m
400 m
1. Bosko Kijanovic (Serbia) 46.56
2. Mihai Cristian Pîslaru (România) 46.58
3. Aleksandr Pogorilko (Ucraina) 46.87
...............................................................
5. Robert Parge (România) 47.22
aruncarea greutăţii
1. Andrei Rareș Toader (România) 19,44 m
2. Igor Musienko (Ucraina) 19,42 m
3. Kemal Mesic (Bosnia-Herţegovina) 19,19 m
...........................................................................
5. Marius Constantin Musteaţă (România) 18,28 m
săritură în înălţime
1. Andrei Proţenko (Ucraina) 2,25 m
2. Dmitro Iakovenko (Ucraina) 2,15 m
3. Alperen Acet (Turcia) 2,15 m
4. Mihai Donisan (România) 2,10 m
5. Marius Cristian Dumitrache (România) 2,05 m

Rezultatele de sâmbătă:

REZULTATELE COMPLETE 
POT FI URMĂRITE AICI


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

