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POLITICĂ

PSD Cluj, în căutare 
de oameni valoroşi
Numirea lui Vasile Dîncu pe prima poziţie 
la Senat este un pas spre schimbare, sus-
ţine preşedintele PSD Cluj.  Pagina 2

EDUCAŢIE

UBB redefineşte 
universitatea europeană
Universităţile europene ale viitorului vor 
trebui regândite. UBB se implică în moder-
nizarea educaţiei universitare.  Pagina 4
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

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

ACTUALITATE POLITICĂ

Florin Iordache, pe viață la șefia 
Consiliului Legislativ. Altă întrebare?

O maşină a fost cuprinsă de 
fl ăcări pe strada Bună Ziua din 
Cluj-Napoca. În apropierea au-
toturismului se afl a o altă ma-
şină, ale cărui elemente din ca-
roserie au fost de asemenea de-
teriorate. Stingerea focului a du-
rat aproximativ 10 minute, do-
uă autospeciale fi ind alertate 
pentru a potoli fl ăcările.

„Nu au fost persoane rănite 
ca urmare a acestui eveniment, 
iar cercetările preliminare au 
stabilit că totul a pornit de la o 
defecţiune a instalaţiei electrice 
a autoturismului”, au transmis 
reprezentanţii Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
Cluj, după fi nalizarea interven-
ţiei inedite de ieri.

Florin Iordache a fost numit, 
marţi, de plenul reunit al Par-
lamentului, preşedinte al Con-
siliului Legislativ. Fostul minis-
tru al Justiţiei şi-a depus CV-ul, 
deşi spera că va reuşi totuşi să 
prindă un loc în viitorul Parla-
ment pe listele PSD. Astfel, şe-
fi a Consiliului Legislativ este o 
recompensă a social-democra-
ţilor pentru retragerea lui Flo-
rin Iordache de pe listele PSD 
pentru parlamentare.

Funcţia de preşedinte al 
Consiliului Legislativ este pe 
viaţă. Şefi i de aici, numiţi prin 
votul senatorilor şi deputaţi-
lor, nu au o limită de mandat 
şi nu există nicio procedură 
prin care să poată fi  revocaţi. 
Deci, nu pot fi  schimbaţi şi pot 
rămâne în funcţii pană la sfâr-
şitul vieţii! Fostul preşedinte, 
Şerban Dragoş Iliescu, are 77 
de ani, este pensionar şi s-a 

afl at la conducerea instituţiei 
pentru un sfert de secol.

Cei trei principali candidaţi 
care au încercat să obţină func-
ţia au fost deputatul PSD Florin 
Iordache, fostul preşedinte al 
Curţii Constituţionale a Româ-
niei (CCR), Augustin Zegrean, 
respectiv Ionuţ Duli Mazâlu, ac-
tualul secretar al Consiliului Le-
gislativ. Iordache a fost numit 
în funcţie cu 185 de voturi pen-
tru şi 43 contra.

Consiliul Legislativ este o in-
stituţie importantă pentru pro-
cesul legislativ. Angajaţii de aici 
avizează toate legile depuse la 
Parlamentul României, astfel în-
cât ca reglementările să nu se 
suprapună, să nu contrazică 
prevederi din alte legi sau să nu 
intre în contradicţie cu Consti-
tuţia. Aşa se menţine un cadru 
legislativ cât de cât coerent, po-
trivit Digi24.

Situația epidemiei 
de coronavirus

186.254 de persoane infectate 
la nivel național

2.890.071  de teste prelucrate

768 pacienți la Terapie Intensivă

5.972 cazuri confi rmate la Cluj

134.395 vindecați

5.996 decese
*până la închiderea ediției

Un juriu internațional decide cine va „desena” Parcul Est
Primăria a lansat concursul internațional de soluții pentru cel mai mare parc din istoria Clujului. Pagina 6

O mașină a fost cuprinsă de flăcări 
pe strada Bună Ziua

Se împute treaba!
Mirosul neplăcut din oraș îi scoate din sărite pe clujeni
Relocarea a zeci de mii de tone de deșeuri răscolite de la rampa temporară a RADP 
în noul Centru de Deșeuri produce un miros insuportabil. Cât timp va dura? Pagina 3

Toată lumea, cu masca la purtător!

Masca devine obligatorie în toate spațiile publice din municipiul Cluj-Napoca. 
Numărul ridicat de cazuri COVID-19 atrage o serie de restricții severe. Pagina 7
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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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Preşedintele Partidului 

Mişcarea Populară 

(PMP) Cluj, senatorul 

Vasile-Cristian Lungu, va 

candida pentru un nou man-

dat în Parlament din partea 

organizaţiei judeţene Sălaj.

Senatorul Vasile-Cristian 

Lungu va candida pentru un 

nou mandat din partea orga-

nizaţiei Partidul Mişcarea Po-

pulară Sălaj, la alegerile par-

lamentare din 6 decembrie.

Născut la Zalău, Lungu a 

dezvăluit, pentru Monitorul de 

Cluj, că a fost „o decizie grea”, 

întrucât activitatea sa din ul-

timii ani s-a desfăşurat la Cluj. 

Numele său în fruntea listei 

pentru alegerile parlamenta-

re speră însă să atragă mai 

mulţi electori PMP.

În ceea ce priveşte PMP 

Cluj, pentru alegerile parla-

mentare, organizaţia mizează 

pe fostul fotbalist Dorinel Mun-

teanu, care va fi  primul pe lis-

ta pentru Senat, urmat de me-

dicul Ioan Vereşiu de la Spi-

talul Clinic Judeţean de Ur-

genţă din Cluj-Napoca.

Un sălăjean deschide 
lista PMP Cluj pentru 
Camera Deputaţilor

Profesorul Avram Fiţiu, năs-

cut de asemenea în judeţul 

Sălaj, localitatea Crasna, va 

deschide lista PMP Cluj pen-

tru Camera Deputaţilor. În pre-

zent, Fiţiu este subsecretar de 

stat în Ministerul Agricultu-

rii. Profesorul a fost de ase-

menea candidatul PMP la func-

ţia de primar al municipiului 

Cluj-Napoca, la alegerile din 

27 septembrie.

Amintim că profesorul 

Avram Fiţiu a candidat la 

alegerile locale pentru func-

ţia de primar al municipiu-

lui Cluj-Napoca, obţinând 

1,47% din voturile clujeni-

lor. La Consiliul Local 

Cluj-Napoca, PMP a obţinut 

1,86% din voturi, în timp ce 

la Consiliul Judeţean Cluj, 

partidul a reuşit să obţină 

un scor de 5,11%, asigurân-

du-şi două locuri în forul ad-

ministrativ judeţean.

Candidaţi pentru Camera 

Deputaţilor din partea PMP Cluj 

mai sunt Andrei Maxim (antre-

prenor în domeniul HoReCa), 

Adrian Nap (preşedintele PMP 

Turda), Ioan Racolţa (primarul 

comunei Călăraşi). Florin Bor-

bely (primarul comunei Căti-

na) şi Paul Olaru (antreprenor, 

tehnician optometrist).

Senatorul Vasile Cristian Lungu 
candidează pe listele PMP în județul Sălaj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele interimar 

al PSD Cluj, Alexandru 

Cordoş, a declarat că par-

tidul se afl ă în plin proces 

de înnoire şi deschidere 

spre oameni valoroşi, 

cu valenţe de stânga.

Liderul Organizaţiei Parti-

dului Social Democrat (PSD) 

Cluj, Alexandru Cordoş, a spus 

că profesorul Vasile Dîncu ală-

turi de noua echipă PSD Cluj 

se vor concentra pe politici 

publice în care „oamenii sunt 

pe primul loc”.

„Cred că politica româneas-

că are nevoie de oameni im-

plicaţi, oameni care au expe-

rienţa necesară pentru a trasa 

o viziune. Prezenţa profesoru-

lui Vasile Dîncu pe listele Par-

tidului Social Democrat Cluj 

la alegerile parlamentare ne 

onorează. În prezent, consider 

că este persoana cu cea mai 

clară viziune despre cum tre-

buie să arate partidul şi şi-a a-

sumat rolul de a schimba ima-

ginea PSD. Ultimii ani au fost 

unii difi cili pentru partid, dar 

cred că profesorul Dîncu, ală-

turi de noua echipă PSD Cluj 

pot face politici publice în ca-

re oamenii sunt pe primul loc”, 

a declarat Alexandru Cordoş, 

pentru Monitorul de Cluj.

Cordoş salută deciziile 
lui Rafi la şi Streinu Cercel

Totodată, preşedintele PSD 

Cluj a salutat prezenţa lui Ale-

xandru Rafi la şi a lui Adrian 

Streinu Cercel pe listele PSD 

pentru alegeri parlamentare 

din decembrie.

Adrian Streinu Cercel, di-

rectorul Institutului Naţional 

de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 

Matei Balş”, va fi  locul 2 pe 

lista PSD la Senat de la Bu-

cureşti, după Gabriela Firea, 

în timp ce Alexandru Rafi la, 

preşedintele Societăţii Româ-

ne de Microbiologie, s-a în-

scris în PSD şi va candida la 

alegerile parlamentare pe lis-

tele partidului pentru Came-

ra Deputaţilor.

„PSD se afl ă în plin pro-

ces de reînnoire şi de deschi-

dere spre oameni valoroşi, cu 

valenţe de stânga, a căror vo-

ce nu a fost auzită până acum. 

Vorbim despre profesionişti, 

medici, profesori, care dau 

ceva oamenilor şi comunită-

ţilor din care provin, cum es-

te şi cazul medicilor Alexan-

dru Rafi la şi Adrian Streinu 

Cercel, care vor candida pe 

listele PSD la alegerile parla-

mentare. Prin prezenţa lor, 

putem recâştiga încrederea 

românilor, putem demostra 

că într-adevăr ceea ce facem, 

facem pentru oameni şi nu 

fi ecare pentru sine. Doar prin 

profesionişti care au obţinut 

încrederea oamenilor prin 

munca depusă putem avea 

un partid mai performant”, 

a precizat Cordoş, pentru 

Monitorul de Cluj.

Dîncu va candida 
pe listele PSD Cluj, 
pentru Senat

Preşedintele Consiliului Na-

ţional al PSD, sociologul Va-

sile Dîncu, a confi rmat, luni, 

că va candida pe listele orga-

nizaţiei Cluj, pentru Senat. El 

a afi rmat că politica PSD es-

te acum una de deschidere, 

de căutare a unor oameni cre-

dibili, recunoscuţi în comuni-

tatea lor, context în care în ul-

tima perioadă s-au înscris mai 

multe nume cu notorietate.

„Dacă foloseşti cuvântul 

«reformă» în România, lumea 

îşi scoate pistolul imediat, 

pentru că sună urât. Este vor-

ba despre o politică pe care 

PSD o dezvoltă în viitor, în 

ceea ce priveşte resursele u-

mane, deschiderea partidului 

pentru societatea civilă şi că-

utarea, aşa cum este normal, 

a unor oameni credibili. Unul 

dintre criteriile pe care le-am 

aprobat noi a fost cel a noto-

rietăţii publice şi al încrederii 

publice. Este normal să avem 

într-un partid oameni de toa-

te categoriile, dar în primul 

rând orice partid are nevoie 

de lideri care să fi e recunos-

cuţi în comunităţile lor. (...) 

Voi candida pentru judeţul 

Cluj, la Senat”, a declarat Dîn-

cu, într-o conferinţă de presă 

la sediul PSD.

Vasile Dîncu, nr. 1 pe lista 
PSD Cluj la Senat
Alexandru Cordoş, preşedintele PSD Cluj: „Profesorul Dîncu alături 
de noua echipă vor face politici în care oamenii sunt pe primul loc”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, sociologul Vasile Dîncu, 
a confi rmat că va candida pe listele organizaţiei Cluj, pentru Senat
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Centrul de Inovare şi 

Imaginaţie Civică organizea-

ză, joi, o nouă dezbatere 

publică, cu tema 

„Infrastructura educaţională”.

Joi, 22 octombrie 2020, în-

cepând cu ora 17:00, va avea 

loc o nouă dezbatere publică 

organizată de Primăria munici-

piului Cluj-Napoca, prin Cen-

trul de Inovare şi Imaginaţie Ci-

vică (CIIC), desfăşurată online, 

tema acesteia fi ind „Infrastruc-

tura educaţională”.

Dezbaterea face parte din se-

ria de consultări publice pentru 

realizarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană (SIDU) 

2021-2030. Reamintim faptul că 

primele dezbateri pe această te-

mă au avut loc în luna iulie, te-

mele dezbătute fi ind „Regene-

rarea urbană” şi „Clujul Verde”.

Stategia Integrată de Dez-

voltare Urbană (SIDU) 

2021-2030 este realizată de Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca, în parteneriat cu Asoci-

aţia de Dezvoltare Intercomu-

nitară Zona Metropolitană Cluj 

şi experţii Băncii Mondiale.

Dezbaterea 
va avea loc online

Dezbaterea va fi  organiza-

tă online, prin intermediul plat-

formei electronice Zoom şi va 

transmisă live pe paginile de 

Facebook Municipiul Cluj-Na-

poca şi CIIC – Centrul de Ino-

vare şi Imaginaţie Civică.

Pentru înscrierea la cu-

vânt, cei interesaţi trebuie să 

adreseze o solicitare în opţi-

unea „mesaj” a paginii CIIC 

– Centrul de Inovare şi Ima-

ginaţie Civică pentru a putea 

primi linkul de conectare în 

ziua dezbaterii şi detalii cu 

privire la intervenţie. Durata 

maximă a unei intervenţii va 

fi  de 3 minute.

Această dezbatere este par-

te a proiectului „Creşterea trans-

parenţei decizionale şi simplifi -

carea procedurilor administra-

tive pentru cetăţeni – ANTO – 

CIIC”, fi nanţat prin Programul 

Operaţional Capacitate Admi-

nistrativă 2014-2020 (POCA).

Proiectul are două compo-

nente: design-ul, dezvoltarea 

si implementarea unui sistem 

electronic de digitalizare şi 

simplifi care a serviciilor pu-

blice oferite cetăţenilor muni-

cipiului Cluj-Napoca prin im-

plementarea funcţionarului 

public electronic şi virtual – 

ANTONIA şi utilizarea Cen-

trului de Inovare şi Imagina-

ţie Civică (CIIC) în planifi ca-

rea strategică a proceselor de 

inovare socială, pentru creş-

terea transparenţei deciziona-

le şi simplifi carea proceduri-

lor oferite cetăţenilor munici-

piului Cluj-Napoca.

Dezbatere privind cartierul 
Sopor, săptămâna trecută

Prima dezbatere a avut loc 

joia trecută, 15 octombrie 2020, 

tema acesteia fi ind „Masterplan 

Sopor – 250 ha. Cum va arăta 

noul cartier al Clujului?”.

Cu această ocazie, echipa de 

arhitecţi care a câştigat concur-

sul de soluţii a prezentat modul 

în care a gândit dezvoltarea sus-

tenabilă a viitorului cartier, in-

trând în dialog cu proprietarii 

de terenuri, cetăţeni şi reprezen-

tanţi ai administraţiei locale.

Seria de dezbateri publice 

online va continua apoi şi pe 

parcursul lunii noiembrie.

Clujenii sunt chemaţi la dialog pe tema infrastructurii educaţionale

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Mirosul insuportabil 

de gunoi ce s-a aşezat peste 

municipiul Cluj-Napoca 

va dăinui încă vreme bună, 

spre disperarea clujenilor.

Mirosul deranjant din ulti-

ma perioadă, sesizat de zeci de 

mii de clujeni din toate cartie-

rele oraşului, va „sufoca” mu-

nicipiul Cluj-Napoca o bună 

bucată de vreme şi de acum 

încolo. În pofi da sesizărilor ce 

curg gârlă pe aplicaţia myCluj, 

cetăţenii nu au altă soluţie de-

cât să îndure duhoarea ce aco-

peră oraşul lor! Deşi oamenii 

doresc să-şi aerisească locuin-

ţele, mai ales în contextul epi-

demiologic actual, pe geamu-

rile deschise intră doar aerul 

care îţi mută nasul din loc.

Zeci de mii de tone 
de gunoi vor fi  relocate

Potrivit viceprimarului mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Dan Tar-

cea, relocarea a zeci de mii de 

tone de gunoi menajer de pe 

rampa temporară a municipiu-

lui în noul Centru de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor (C-

MID) este cauza care determi-

nă existenţa mirosului neplăcut 

în tot oraşul. În absolut toate 

cartierele! El recunoaşte că „va 

mai fi  încă o perioadă” acest 

miros insuportabil...

„Practic, noi trebuie să re-

locăm toată cantitatea de gu-

noi care a fost produsă la nive-

lul municipiului Cluj-Napoca 

spre rampa fi nală (CMID – n.r.). 

Prin răscolirea gunoiului, avem 

de-a face şi cu mirosul neplă-

cut în oraş”, a declarat Dan Tar-

cea, marţi dimineaţă, la Radio 

Cluj. El consideră că şi condi-

ţiile meteo nefavorabile din ul-

timele zile sunt vinovate de răs-

pândirea mirosului.

„Umiditatea crescută, plafo-

nul jos de nori, direcţia curen-

ţilor de aer care s-a schimbat şi 

vine de la est către vest a făcut 

ca acest miros să vină înspre 

municipiul Cluj-Napoca, nu să 

meargă aşa cum a mers până 

acum în altă parte. Va mai fi  în-

că o perioadă acest miros ne-

plăcut, sperăm să putem să-l în-

chidem cât mai repede, suntem 

în discuţii şi cu Agenţia de Me-

diu pentru a putea face un ca-

lendar în această direcţie”, a 

completat viceprimarul.

Rampa temporară a muni-

cipiului Cluj-Napoca a fost da-

tă în folosinţă în octombrie 

2015 din cauza faptului că groa-

pa de gunoi de la Pata Rât a 

fost închisă, fi ind declarată ne-

conformă. Timp de cinci ani, 

gunoaiele clujenilor au fost de-

pozitate în această rampă pro-

vizorie. Potrivit datelor ofi cia-

le, capacitatea maximă de sto-

care temporară autorizată con-

form autorizaţiei de mediu – 

valabilă până în acest an – e-

ra de 358.000 de tone.

Activistul clujean Szakáts 

István avertizează că, odată 

cu atingerea pragului limită de 

75% (268.500 de tone), calcu-

lele pur matematice prevestesc 

o perioadă lungă de timp pâ-

nă ce deşeurile vor fi  mutate 

dintr-o groapă în alta. Potrivit 

estimărilor activistului, Regiu-

nea Autonomă a Domeniului 

Public (RADP) va avea nevo-

ie de peste un an şi 8 luni să 

relocheze deşeurile!

„Camioanele care cară gu-

noiul sunt de 40 de tone, dar se 

pot încărca numai 3/4, adică 30 

de tone. Prin împărţire, muta-

rea muntelui înseamnă 8.950 

camioane. Graţie tehnologiei 

(camere de supraveghere care 

înregistrează în cloud) ştim că 

camioanele se succed odată la 

20-30 minute. Asta înseamnă 

2-3 camioane pe oră, adică 20-30 

camioane pe 10 ore, adică o zi 

de lucru. Să luăm 25 camioane 

pe zi (750 de tone). Rezultă că 

RADP are nevoie de 8.950:25 â 

358 zile de transport continuu. 

Fără erori, fără oprelişti. Greu 

de presupus. Socotind 200 zile 

lucrătoare pe an, 358 zile în-

seamnă un an şi 8 luni”, se ara-

tă într-un mesaj postat pe pagi-

na de Facebook Clujul Civic.

Clujenii produc zilnic sute 
de tone de gunoaie

În medie, doar Cluj-Napoca 

produce circa 500 de tone de de-

şeuri zilnic, pe lângă această can-

titate adăugându-se şi gunoiul 

din tot judeţul – 650-700 de to-

ne de deşeuri, estimează Szakáts 

István. Potrivit directorului ge-

neral al RADP, Ion Pantelimon, 

RADP are capacitatea să prelu-

creze tot gunoiul din judeţ. Prac-

tic, deşeurile prelucrate de RA-

DP nu trebuie transportate în al-

tă parte – aşa cum s-a întâmplat 

în anii precedenţi – ci totul tre-

buie depozitat la CMID.

„Să considerăm o rată de re-

ciclare de 30%. Rezultă o in-

trare de 490 tone de deşeuri pe 

zi la pe rampa RADP. Intră 490 

tone, ies 750 tone. Înseamnă 

că de fapt ies 260 tone pe zi – 

o treime faţă de volumul cal-

culat iniţial. Tot fl uxul deşeu-

rilor chiar se reduce la o trei-

me. Asta înseamnă ca timpul 

se înmulţeşte cu trei. Rezultă 

în cazul bun trei ani, în cazul 

realist, patru ani şi jumătate. 

Imaginează-ţi viaţa în aceste 

condiţii, de acum încolo!”, aver-

tizează activistul clujean.

În tot acest timp, Garda Na-

ţională de Mediu – Comisaria-

tul Judeţean Cluj ridică din 

umeri şi spune că nu dispune 

nici măcar de dispozitive de 

măsurare, astfel că nu pot apli-

ca amenzi pentru mirosul in-

suportabil. Pierzătorii în aceas-

tă poveste „cu miros” ies tot 

clujenii, care n-au alte soluţii 

decât să bombardeze autorită-

ţile cu sesizări sau să se lase 

păgubaşi şi să rabde duhoarea 

până la fi nalizarea întregului 

proces de mutare a deşeurilor.

Mirosul insuportabil de gunoi 
va „bântui” clujenii multă vreme!
Relocarea a zeci de mii de tone de gunoi din rampa temporară în Centrul de Deşeuri 
provoacă o duhoare groaznică în tot oraşul. Cât de mult va dura mutarea deşeurilor?

Deşeurile prelucrate de RADP nu trebuie transportate în altă parte. Totul trebuie depozitat la CMID!

„De câteva zile miroase a gunoi în tot cartierul Mănăștur.”
„Miroase foarte tare a gunoi și în colonia Sopor!”
„Duhoare în Europa de la groapa de gunoi.”
„De aproximativ o săptămână aerul din Cluj-Napoca are un puter-
nic miros de deșeuri. Solicit anchetarea și identifi carea sursei miro-
sului (în cazul în care nu se știe deja) și de asemenea să ne comuni-
caţi public dacă a fost afectată calitatea aerului și dacă reprezintă un 
pericol pentru sănătate. Sper să luaţi măsuri cât mai urgent!”
„Aerul este de nerespirat la această oră în oraș. Locuim în Borhanci 
și nu poţi aerisi. De două săptămâni persistă această problemă, în-
să ca astăzi, așa de rău nu a fost niciodată.”
„Locuiesc în Dezmir și de două săptămâni persistă un miros puter-
nic, greţos de gunoi.”
„De mai mult de trei zile în zona străzii Sopor și Gheorghieni miroa-
se insuportabil a gunoi. Nu se poate deschide geamul, nu se poate 
sta afară.”
„Un miros pregnant de deșeuri se simte de câteva zile pretutindeni 
în Gheorgheni (văd că peste tot în oraș defapt). Azi este mai groaz-
nic ca de obicei, am înţeles de la fi ică-mea că nu au putut sta la 
școală cu geamul deschis, ceea ce este foarte grav dată fi ind situa-
ţia creată de COVID.”
„Și azi miroase foarte tare a gunoi în zona Între Lacuri. Nu putem des-
chide geamul sau scoate copiii la plimbare. Vă rog sa luaţi măsuri!”

Așa își strigă disperarea clujenii!

AFLĂ DETALII DESPRE PROIECTUL 
„INFRASTUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ”!
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Universităţile europene ale 

viitorului vor trebui regândi-

te, arată o analiză realizată 

de organizaţia europeană 

GUILD, organizaţia unora 

din cele mai relevante uni-

versităţi world-class europe-

ne, din care face parte şi 

Universitatea „Babeş-Bolyai”.

Lucrarea de analiză asupra 

viitorului universităţilor euro-

pene (Insight paper – n.r.), cu 

tema „Looking to the future: 

Vision for Europe’s universiti-

es” prezintă o parte dintre prin-

cipalele provocări cărora me-

diul academic european va tre-

bui să le facă faţă în perioada 

următoare şi modul în care vor 

fi  regândite universităţile euro-

pene. Astfel, printre atributele 

noului profi l al universităţilor 

europene trebuie menţionate 

următoarele aspecte cheie.

Cum vrea să schimbe GUILD 
universităţile europene?

1 vor valoriza simultan 

atât incluziunea, cât 

şi excelenţa academică;

2 vor regândi pedagogia 

universitară, elaborând 

o nouă pedagogie care să va-

lorizeze implicarea mai acti-

vă şi autonomă a studenţilor 

în propria formare, utilizarea 

tehnologiei şi a resurselor de 

tip „open access” etc.

3 vor dezvolta o relaţie 

nouă cu societatea, din-

colo de rolul lor tradiţional în 

generarea, diseminarea şi tran-

sferul de cunoaştere, accen-

tuând şi legătura bidirecţio-

nală cu societatea, în logica 

open science/citizen science;

4 vor fi  digitalizate la 

scară largă;

5universitățile europe-

ne vor identifi ca şi uti-

liza avantaje competitive cu 

potenţial inovativ în relaţia 

cu universităţile americane 

şi cele asiatice;

6 vor concepe coopera-

rea academică nu ca ce-

va între universităţi din ţări 

europene diferite, ci între ac-

tori academici care fac parte 

din aceeaşi arie europeană a 

educaţiei şi cercetării.

Daniel David: „UBB este 
angajată în transformarea 
paradigmatică”

„Evident, incluziunea nu 

trebuie făcută în dauna ex-

celenţei şi a meritocraţiei; 

cele două pot fi  şi trebuie să 

fi e gândite complementar, 

iar avantajele competitive şi 

inovarea trebuie căutate în 

cercetarea avansată/de fron-

tieră, care poate genera nu 

doar inovaţii incrementale, 

ci şi disruptive, capabile să 

dinamizeze pieţele existen-

te şi chiar să creeze medii 

socio-economice şi cultura-

le noi”, se arată în poziţia 

exprimată de rectorul UBB, 

prof. univ. dr. Daniel David.

„UBB, prin programul 

ProUBB+, este deja angaja-

tă în această transformare 

paradigmatică, în benefi cul 

educaţiei studenţilor, valori-

zării competenţelor cadrelor 

academice şi administrative 

din UBB şi a inovării conti-

nue în legătura bidirecţiona-

lă cu mediul sociocultural şi 

economic”, a completat rec-

torul UBB în poziţia inclusă 

în analiza GUILD.

UBB este, începând din 

luna iunie a acestui an, sin-

gura universitate româneas-

că inclusă în organizaţia in-

ternaţională GUILD, care re-

uneşte alte 19 dintre cele 

mai importante universităţi 

europene de cercetare avan-

sată din 14 ţări, având drept 

scop promovarea interese-

lor instituţiilor academice, 

cercetătorilor şi studenţilor 

acestora, menţinerea exce-

lenţei, construirea încrede-

rii ca bază a vieţii publice, 

precum şi punerea cunoaş-

terii în slujba comunităţii, 

a evoluţiei sociale, econo-

mice şi culturale.

UBB, implicată în redefinirea 
instituţiei universităţii europene
Organizaţia academică GUILD din care face parte Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
se pronunţă pentru redefinirea instituţiei universităţii europene

UBB este singura universitate românească inclusă în organizația internațională GUILD, 
care reunește alte 19 dintre cele mai importante universități europene
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Federaţia Naţională 

a Sindicatelor din 

Administraţie (FNSA) soli-

cită Guvernului României 

acordarea unui stimulent 

lunar pe perioada stării de 

alertă şi a stării de urgenţă 

pentru salariaţii din admi-

nistraţia publică care des-

făşoară activităţi cu risc 

de infectare la COVID-19.

Potrivit unui comunicat al 

organizaţiei sindicale, remis 

marţi, FNSA a transmis Gu-

vernului României o listă de 

revendicări a căror soluţiona-

re „este imperativă pentru bu-

na desfăşurare a activităţii sa-

lariaţilor” în sectorul de acti-

vitate respectiv.

De asemenea, FNSA mai so-

licită promovarea şi adoptarea 

unui proiect de lege pentru in-

terzicerea explicită a angajări-

lor la stat în domeniul admi-

nistraţiei publice a persoanelor 

care benefi ciază de pensie de 

la bugetul de stat şi interzice-

rea, în acest sector de activita-

te, a cumulului pensiei cu sa-

lariul; acordarea voucherelor 

de vacanţă la nivelul salariului 

de bază minim brut pe ţară ga-

rantat în plată în vigoare şi a 

normei de hrană pentru salari-

aţii din administraţia locală ca 

şi excepţie de la aplicarea art. 

11 alin. (4) din Legea nr. 

153/2011; modifi carea Legii nr. 

153/2017, în conformitate cu 

propunerile organizaţiei – arti-

cole care vizează salarizarea 

personalului care îşi desfăşoa-

ră activitatea în administraţia 

publică locală, Institutul Naţi-

onal de Statistică, Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei şi a auditori-

lor publici externi din cadrul 

Curţii de Conturi a României.

Sindicaliştii vor 
coroboroarea 
vârstei de pensionare

În plus, sindicaliştii cer mo-

difi carea legislaţiei cu inciden-

ţă asupra activităţii organiza-

ţiilor sindicale – Legea dialo-

gului social şi Codul Adminis-

trativ al României; promova-

rea unui act normativ pentru 

coroborarea vârstei de pensi-

onare pentru limită de vârstă 

a tuturor categoriilor de buge-

tari care îşi desfăşoară activi-

tatea sub legi speciale şi/sau 

în regim de incompatibilităţi; 

modifi carea şi reactualizarea 

legislaţiei privind înfi inţarea, 

funcţionarea şi salarizarea în 

cadrul societăţilor comerciale 

înfi inţate în cadrul unităţilor 

administrativ-teritoriale; legi-

ferarea posibilităţii instituţiilor 

din sectorul administraţie de 

a achiziţiona teste pentru sa-

lariaţi în vederea determinării 

infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

FNSA mai solicită Guver-

nului României o întâlnire, 

pentru discutarea acestor re-

vendicări, în contextul apro-

pierii alegerilor parlamentare.

„FNSA va transmite această 

listă de revendicări tuturor or-

ganizaţiilor politice şi va solici-

ta sprijin pentru soluţionarea 

lor, aducând la cunoştinţa mem-

brilor de sindicat modul în ca-

re fi ecare organizaţiei politică 

va întreprinde demersuri pen-

tru soluţionarea solicitărilor 

noastre”, se arată în comunicat.

Sindicaliştii cer stimulent 
pentru salariaţii cu risc COVID-19

Industria balneară din 

România a pierdut, în ulti-

ma lună şi jumătate, 40 de 

milioane de euro, iar dacă 

situaţia va continua, 60% 

dintre companiile de profi l 

nu vor supravieţui până la 

fi nalul anului, atrage aten-

ţia Organizaţia Patronală 

a Turismului Balnear 

din România (OPTBR).

„De la ultimul apel către au-

torităţi, din 9 septembrie, in-

dustria balneară şi SPA a aş-

teptat o serie de măsuri din 

partea acestora. Fie deschide-

rea fără restricţii a acestui sec-

tor de activitate, fi e o serie de 

măsuri menite să evite colap-

sul industriei, care, aşa cum 

avertiza OPTBR luna trecută, 

se afl ă în pragul falimentului, 

precizând la data respectivă că 

60% din companiile de profi l 

nu vor supravieţui în condiţii-

le actuale, până la fi nalul anu-

lui 2020 (...) Aproximativ 40 

de milioane de euro au fost 

pierdute în decursul a doar o 

lună şi jumătate, astfel încât fi -

ecare zi de întârziere aduce un 

prejudiciu imens industriei bal-

neare româneşti, pentru care 

mult aşteptatele măsuri este 

posibil să ajungă prea târziu. 

Deşi numărul de infectări a 

crescut semnifi cativ şi în rân-

dul membrilor ESPA (European 

Spa Association – n.r.), chiar 

dacă au apărut şi acolo restric-

ţii în ceea ce priveşte activita-

tea restaurantelor şi teraselor, 

bazele de tratament nu au fost 

restricţionate şi funcţionează 

în mod normal, infl uenţate doar 

de reacţia potenţialilor clienţi. 

În acelaşi timp, guvernele sta-

telor europene au gândit pro-

grame de recuperare post CO-

VID-19 pentru cei vindecaţi, 

oferind vouchere de sănătate 

în centrele balneare europene”, 

susţin reprezentanţii OPTBR.

Potrivit sursei citate, luni, 

19 octombrie, Organizaţia a 

transmis o adresă către pre-

mierul Ludovic Orban, pre-

cum şi către miniştrii Finan-

ţelor Publice, Muncii şi Pro-

tecţiei Sociale, Sănătăţii şi Eco-

nomiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri.

Ce solicitări are industria 
balneară?

Printre solicitările transmi-

se se afl ă măsuri fi scale pre-

cum reducerea taxelor şi im-

pozitelor pe durata stării de 

alertă în funcţie de gradul de 

ocupare al hotelurilor şi redu-

cerea sau eliminarea taxei pe 

activitate şi a redevenţei mi-

niere datorate către Agenţia 

Naţională pentru Resurse Mi-

nerale (ANRM), dar şi măsuri 

precum prelungirea şomaju-

lui tehnic, prelungirea măsu-

rii de sprijinire a plăţii salari-

ilor sau posibilitatea de anga-

jare în industrie a persoane-

lor afl ate la pensie, fără a mai 

achita contribuţiile sociale 

pentru acestea, cu excepţia 

unui impozit de maxim 10%.

De asemenea, au mai fost 

propuse acordarea de granturi, 

fără condiţii impuse pe peri-

oade lungi, legate de menţine-

rea unui nivel ridicat al cifrei 

de afaceri şi a numărului ma-

re de salariaţi, în contextul in-

certitudinii care există pe pia-

ţă, acordarea voucherelor de 

vacanţă şi în 2021, dar şi spri-

jinirea medicilor şi terapeuţi-

lor specializaţi din industrie.

Patronatele din turismul 

balnear consideră că, în in-

dustria de profi l, „pierderile 

continuă să se adune în lip-

sa deschiderii tuturor facili-

tăţilor ce ar putea lăsa indus-

tria să se susţină singură”, 

se arată într-un comunicat 

remis de OPTBR.

Industria balneară, în colaps. 
60% din companii pun lacătul.

Industria dezvoltatoare 

de jocuri video din 

România, în care activează 

peste 6.000 de specialişti, 

a ajuns anul trecut la o cifră 

de afaceri de 200 de milioa-

ne de euro, în creştere cu 

aproape 15% faţă de anul 

anterior, arată datele studiu-

lui anual al Asociaţiei 

Dezvoltatorilor de Jocuri 

Video din România 

(RGDA), publicate marţi.

Conform sursei citate, ci-

fra de afaceri înregistrată în 

cursul anului trecut a prove-

nit de la cele mai mult de 100 

de studiouri ce activează pe 

piaţa locală, dintre acestea 

59% fi ind localizate în Bucu-

reşti, 17% în Cluj-Napoca, 7% 

în Iaşi, 5% în Timişoara şi 3% 

în Braşov, iar restul în oraşe-

le mici ale ţării.

Peste 6.000 de specialişti 
activează în domeniu

În prezent, în industria de 

profi l în care activează peste 

6.000 de specialişti, 74,2% 

dintre studiouri sunt dezvol-

tatoare de jocuri video (origi-

nale sau IP-uri licenţiate), în 

timp ce 12,1% furnizează ser-

vicii de quality assurance, lo-

calizare şi outsourcing crea-

tiv. De asemenea, 10,3% din 

totalul acestor studiouri acti-

vează şi ca publisheri pentru 

propriile jocuri, iar 3,4% cre-

ează soluţii pentru infrastruc-

tura de jocuri.

Cele mai importante zece 

companii româneşti, în 2019, 

după cifra de afaceri, sunt: U-

bisoft România, Electronic Arts 

România, Gameloft România, 

Amber Studio, Playtika, Ati 

Studios, Super Hippo Games, 

Quantic Lab, King Games Stu-

dio, Bandai Namco şi Those 

Awesome Guys.

La nivel general, industria 

dezvoltatoare de jocuri video 

din România a generat, anul 

trecut, afaceri de 200 de mi-

lioane de euro, în creştere cu 

14,65%, comparativ cu date-

le din 2018. Pe parcursul anu-

lui anterior, industria dezvol-

tatoare de jocuri video s-a re-

marcat prin mai multe jocuri 

de renume create şi în Româ-

nia de birourilor locale ale 

marilor studiouri de gaming.

Astfel, Ubisoft Bucureşti a 

avut o contribuţie considera-

bilă la dezvoltarea „Tom 

Clancy’s Ghost Recon: 

Breakpoint”, cu 200 de români 

implicaţi în crearea lumii din 

joc, a mai multor misiuni, com-

ponenta PvP fi ind realizată în 

totalitate la Bucureşti. Totoda-

tă, biroul Ubisoft din Bucureşti 

a lucrat şi la jocul „Watch Dogs: 

Legion”, ce va fi  lansat în da-

ta 29 octombrie 2020.

EA România 
a pus bazele la FIFA20

În acelaşi timp, Electronic 

Arts (EA) România şi-a adus 

contribuţia la dezvoltarea FI-

FA20, ce a inclus în premieră 

Liga 1 din România cu toate 

cele 14 cluburi de fotbal loca-

le. Mai departe, Amber, cel 

mai mare studio local inde-

pendent dezvoltator de jocuri, 

a deschis un nou birou în Bo-

toşani, 2019 fi ind şi anul în 

care a raportat cea mai mare 

cifră de afaceri din istoria sa.

Potrivit RGDA, în 2019, stu-

diourile locale au lansat titluri 

precum: „Bossgard” (Sand Sai-

lor Studio), „Gibbous – A Ch-

tulhu Adventure” (Stuck in 

Attic), „Raiders of the Lost Is-

land” (Last Tales) sau „Yaga” 

(Breadcrumbs Intearctive). 

Toate acestea au fost apreci-

ate la nivel internaţional, atât 

de critică, dar şi de o bază de 

fani consistentă.

Studiul de specialitate a 

fost realizat de RGDA ca avan-

premieră la „Dev.Play”, con-

ferinţa dezvoltatorilor de jo-

curi video din România şi Eu-

ropa de Est, ce va avea loc 

online anul acesta, în perioa-

da 3-4 noiembrie. Asociaţia 

Romanian Game Developers 

Association (RGDA) este o or-

ganizaţie non-profi t care îşi 

propune să sprijine şi să pro-

moveze dezvoltatorii de jo-

curi video din Romania.

Pentru ei, banii făcuţi sunt o joacă!
Afacerile industriei dezvoltatoare de jocuri video din România au crescut cu aproape 15%. 
Aproape o cincime din studiourile din România activează în Cluj-Napoca.

La nivel general, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat, anul trecut, afaceri de 200 de milioane de euro

COMPANII

17%
din companiile 
din România din 
industria jocurilor 
video își desfășoară 
activitatea 
în Cluj-Napoca

PIERDERI

40
de milioane de euro 
a pierdut industria 
balneară din 
România, în ultima 
lună și jumătate
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Consiliul Judeţean Cluj şi 

Tetarom SA pun la dispo-

ziţia investitorilor noi spa-

ţii în „incubatorul” de afa-

ceri din incinta Tetarom I.

În suprafaţă de peste 860 

mp, spaţiile din parcul indus-

trial situat în zona străzii Tă-

ietura Turcului-Hoia au deve-

nit disponibile pentru închi-

riere în urma mutării birouri-

lor administrative ale Tetarom 

SA în noua clădire recent edi-

fi cată în acest scop în cadrul 

proiectului european de ex-

tindere a incubatorului de afa-

ceri. Astfel, „clădirea roşie”, 

cum mai este cunoscut imo-

bilul, este pregătit să primeas-

că noi investitori, atât cu sta-

tut de start-up, cât şi compa-

nii cu experienţă, cu peste trei 

ani de activitate.

Funcţionând ca sediu pen-

tru societatea Tetarom (unde 

acţionar majoritar este forul ad-

ministrativ judeţean) timp de 

13 ani şi fi ind parte componen-

tă a Proiectului Tetapolis, clă-

direa este pe deplin adaptată 

cerinţelor oricărui tip de busi-

ness, dispunând de un spaţiu 

expoziţional generos, o sală de 

conferinţă multifuncţională şi 

alte facilităţi specializate. Inte-

resul manifestat de potenţialii 

clienţi este ridicat, jumătate din 

spaţiile de birouri rămase libe-

re fi ind deja ocupate.

Tetarom aşteaptă noi clienţi 
pe Tăietura Turcului

Amenajarea Parcului Est 

va fi  realizată în urma unei 

competiţii internaţionale 

de soluţii, lansată în cursul 

zilei de marţi, 20 octom-

brie. Administraţia locală a 

publicat tema de concurs în 

Jurnalul Ofi cial al Uniunii 

Europene (JOUE), anunţă 

primarul Emil Boc.

Suprafaţa de 45,5 ha a Par-

cului Est cuprinde, pe lângă lu-

ciul de apă, şi malurile lacului 3 

din Gheorgheni, zona fostei pe-

piniere a Regiei Autonome a Do-

meniului Public (RADP), dar şi 

o porţiune umedă care constitu-

ie un biotop unic în mediul ur-

ban. Astfel, tema de concurs de-

taliază funcţiunile preconizate, 

subliniind imperativul de protec-

ţie a habitatului sălbatic existent.

Cum va arăta Parcul Est 
după modernizare?

Parcul Est va avea şi funcţi-

uni de loisir (timp liber – n.r.), 

specifi ce unui parc urban cu 

toate dotările – grădini publice, 

spaţii pentru expoziţii, staţii de 

încărcare pentru vehiculele elec-

trice, sisteme moderne de ilu-

minat, irigaţie, alimentare cu a-

pă, energie, dar şi amenajări 

pentru practicarea sportului în 

aer liber (terenuri de tenis, bas-

chet sau mini-fotbal, inclusiv 

sporturi indoor)r, prin constru-

irea unei clădiri dedicate (zone 

active de agrement pentru vizi-

tatori – copii şi adulţi – de pes-

te 3.000 mp).

De asemenea, pe lângă aces-

te amenajări, se propune con-

struirea unui amfi teatru cu 400 

de locuri care va putea fi  utilizat 

pentru organizarea de evenimen-

te culturale. Totodată, porţiuni 

ale peluzei trebuie proiectate ast-

fel încât să poată fi  instalate cu 

uşurinţă alte suprafeţe precum 

patinoare sau terenuri pentru ac-

tivităţi sportive de iarnă (pe o 

suprafaţă între 3.000 şi 5.000 

mp), potrivit edilului.

„În ceea ce priveşte biotopul 

natural, acesta va fi  protejat pe 

parcursul tuturor lucrărilor prin 

reguli clare, stabilite nu doar prin 

legislaţia în vigoare, ci şi în te-

ma de concurs. Astfel, tăierea ar-

borilor maturi este strict interzi-

să, cu excepţia celor care pun în 

pericol siguranţa cetăţenilor, iar 

viitorul sistem de iluminat tre-

buie să respecte anumite propri-

etăţi (stâlpii să aibă o înălţime 

de maxim 4 metri, iar lumina să 

fi e dirijată în jos pentru a nu dis-

turba comportamentul păsări-

lor). Protecţia habitatului sălba-

tic existent reprezintă prioritatea 

prezentului demers de proiecta-

re, înaintea oricărui alt aspect 

funcţional”, a precizat Emil Boc.

Contract de peste 6,2 mil. 
lei pentru proiectare

Redactarea temei de concurs 

a fost precedată de dezbateri 

publice şi variate consultări, in-

clusiv prin distribuirea în spa-

ţiul virtual a unui chestionar 

pentru a afl a care sunt cu ade-

vărat nevoile clujenilor legate 

de un nou spaţiu verde în 

Cluj-Napoca. Idei pentru ame-

najarea Parcului Est au fost pro-

puse şi în cadrul dezbaterii pu-

blice a Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC), la în-

ceputul acestui an.

Iniţial, în anul 2018, admi-

nistraţia locală a propus ame-

najarea unui aquapark în acest 

areal, însă cetăţenii au respins 

propunerea în detrimentul unui 

nou spaţiu verde, unde să se 

poată bucura de linişte şi natu-

ră. Acum, proiectele depuse de 

specialişti în cadrul concursu-

lui de soluţii lansat pentru ame-

najarea Parcului Est vor fi  eva-

luate de un juriu internaţional.

Premiul I al concursului in-

ternaţional de soluţii pentru 

Parcul Est constă în contractul 

de proiectare cu o valoare es-

timată de 6.288.360 de lei (fă-

ră TVA), locul II va fi  recom-

pensat cu un premiu în valoa-

re de 120.000 de lei (fără TVA), 

în timp ce „bronzul” va primi 

60.000 de lei (fără TVA).

Potrivit primarului Emil Boc, 

jurizarea proiectelor se desfă-

şoară între 5-7 februarie 2021, 

anunţul ofi cial al câştigătoru-

lui va fi  făcut în data de 8 fe-

bruarie 2021, iar publicarea re-

zultatelor pe site-ul ofi cial al 

concursului internaţional va fi  

în data de 9 februarie 2021. Tot-

odată, data limită pentru depu-

nerea contestaţiilor este 20 fe-

bruarie 2021.
Foto: Parcul Est, un nou 
„plămân verde” pentru 

Cluj-Napoca, se va întinde pe o 
suprafaţă de peste 45,5 hectare

Cine va „desena” 
Parcul Est?
Primăria Cluj-Napoca a lansat concursul internaţional 
de soluţii pentru cel mai mare parc din istoria municipiului

¤ arhitect peisagist Catherine Mosbach – fondator Mosbach 
Paysagistes (Paris, Franţa)

¤ arhitect peisagist Peter Veenstra – cofondator al biroului 
LOLA Landscape Architects (Rotterdam, Olanda)

¤ geograf Catherine Franceschi-Zaharia (Paris, Franţa)

¤ arhitect Ligia Subţirică – reprezentant al Autorităţii 
Contractante (Cluj-Napoca, România)

¤ arhitect Șerban Ţigănaș – secretar al Uniunii Internaţionale 
a Arhitecţilor (UIA), reprezentant al Filialei Teritoriale Ordinul 
Arhitecţilor din România (OAR) Transilvania

¤ arhitect Toader Popescu – lector universitar, 
Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și 
Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” (București, România)

¤ arhitect Radu Tudor Ponta – cofondator al biroului 
Republic of Architects, conferenţiar universitar, 
Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și 
Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” (București, România)

Membri supleanţi: Cristian Domșa – specialist GIS – conserva-
rea biodiversităţii, consultant în domeniul ecologiei și conservă-
rii biodiversităţii (Cluj-Napoca, România) și arhitect Tamina 
Loley, arhitect partener al biroului de arhitectură Wolfhouse 
Productions, cofondator Nod Makerspace (București, România)

Juriu internațional pentru Parcul Est
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Chiar dacă Spitalul Clinic 

Municipal „Clujana” a 

devenit unitate medicală 

destinată tratării bolnavilor 

de COVID-19, locurile pen-

tru toţi cei infectaţi încă 

sunt insufi ciente.

„Sper ca oamenii să înţelea-

gă gravitatea situaţiei în care ne 

afl ăm şi încet-încet să scădem 

presiunea de pe sistemul medi-

cal care în continuare este la ca-

pacitate maximă. Chiar dacă noi 

am deschis Spitalul Clujana, am 

spus asta şi când l-am deschis, 

asta nu înseamnă că sunt sufi -

ciente locuri pentru toţi cei ca-

re sunt confi rmaţi pozitiv în fi -

ecare zi”, a anunţat prefectul 

judeţului Cluj, Mircea Abrudean, 

la întrunirea Comitetului Jude-

ţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Spitalul a devenit şi focar de 

COVID-19 în urma infectării mai 

multor cadre medicale de la sec-

ţia de Anestezie-Terapie Intensi-

vă (ATI). Astfel, personalul me-

dical lipseşte cu desăvârşire. Din 

această cauză, doar 6 locuri mai 

sunt funcţionale la ATI din cele 

17 de care dispune spitalul (pâ-

nă la închiderea ediţiei – n.r.).

Spitalul „Clujana” 
are 100 de locuri 
pentru pacienţii COVID-19

„Spitalul Clujana are apro-

ximativ 100 de locuri destina-

te pacienţilor cu COVID-19 la 

secţiile normale şi 17 locuri la 

Terapie Intensivă, în care în 

momentul de faţă funcţionea-

ză doar 6 pentru că aşa cum 

v-am informat zilele trecute, 

avem acolo un focar în rândul 

personalului medical de Tera-

pie Intensivă, şi lucrul acesta 

permite funcţionarea într-o for-

mulă mai restrânsă a secţiei. 

Din 17 paturi, funcţionează 6 

în momentul de faţă”, a preci-

zat prefectul.

Pentru a putea face faţă tutu-

ror cazurilor de COVID-19, la Spi-

talul „Clujana” se va suplimenta 

personalul medical din alte uni-

tăţi medicale. Astfel, capacitatea 

la care funţionează va putea creş-

te, iar paturile care au rămas li-

bere vor putea fi  folosite.

Situaţie cricită la Spitalul „Clujana”: 
„Sunt medici infectaţi, funcţionează restrâns”

Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca (UTCN) 

este prima universitate 

clujeanş care a început 

demersurile pentru 

închiderea activităţilor 

fizice în cadrul facultăţii 

după ce rata de infectare 

a trecut de 3 la mia de 

locuitori în municipiul 

Cluj-Napoca.

În urma unei şedinte de 

urgenţă, s-a propus spre va-

lidarea Senatului suspenda-

rea activităţilor faţă în faţă 

pentru 14 zile începând de 

astăzi, 21 octombrie.

„În urma sedinţei Consi-

liulului de Administraţie în 

regim de urgenţă desfăşura-

tă astăzi (marţi – n.r.), s-a 

decis trecerea întregii acti-

vităţi didactice UTCN în re-

gim online în toate locaţii-

le sale pentru 14 zile înce-

pând cu data de 21.10.2020. 

Pentru cămine nu s-a luat 

nicio măsură suplimentară 

în acest moment”, a fost me-

sajul primit de studenţi din 

partea conducerii UTCN.

Până la închiderea edi-

ţiei nu a fost luată vreo de-

cizie cu privire la regimul 

de funcţionare a cămine-

lor, ceea ce înseamnă că 

studenţii vor putea rămâ-

ne în camere.

UTCN suspendă 
cursurile faţă în faţă

Rata incidenţei este de 

peste 3 la mia de locuitori 

în municipiul 

Cluj-Napoca, prin urmare 

se implementează mai 

multe măsuri de siguran-

ţă, pentru a stopa răspân-

direa coronavirusului.

Municipiul Cluj-Napoca 

a depăşit rata de infectare 

de 3 cazuri de COVID-19 

la o mie de locuitori luni, 

iar ca rezultat, începând 

de joi, 21 octombrie, ora 

00:00, se introduc noi mă-

suri obligatorii. Potrivit da-

telor de marţi, în Cluj-Na-

poca rata de infectare este 

de 3,36 cazuri de COVID-19 

la mia de locuitori, iar la 

Floreşti – 3,38.

Astfel, purtarea măştii 

va fi obigatorie în toate spa-

ţiile deschise, inclusiv pe 

stradă. Măsurile se aplică 

atât în municipiul Cluj-Na-

poca, cât şi în comunele 

Floreşti şi în Tritenii de Jos. 

De asemenea, se închid toa-

te unităţile de învăţământ 

preuniversitare – grădiniţe-

le, şcolile şi liceele, mai pu-

ţin creşele.

Creşele din Cluj-Napoca 

şi Floreşti rămân deschise, 

în timp ce unităţile de învă-

ţământ preuniversitare vor 

trece în scenariul trei – „ro-

şu”. Asta înseamnă că ele-

vii vor face cursurile exclu-

siv online timp de 14 zile, 

a anunţat, marţi, prefectul 

judeţului Cluj, Mircea Abru-

dean, după şedinţa Comite-

tului Judeţean pentru Situ-

aţii de Urgenţă (CJSU).

Peste 150 de şcoli trec
 în scenariul „roşu”

Astăzi este ultima zi de 

şcoală cu prezenţă în bancă 

pentru elevii din Cluj-Napo-

ca. Toate unităţile de învăţă-

mânt trebuie închise, iar si-

tuaţia este aceeaşi şi în cazul 

comunelor Floreşti şi Tritenii 

de Jos. Începând de mâine, 

22 octombrie, elevii nu se vor 

mai prezenta fi zic la şcoală.

Astfel, 154 de unităţi de 

învăţământ din municipiul 

Cluj-Napoca trec la scena-

riul „roşu”, iar elevii vor 

face cursuri exclusiv onli-

ne. În comuna Floreşti, 5 

şcoli vor trece la scenariul 

„roşu”, iar în comuna Tri-

tenii de Jos, 4 unităţi de în-

văţământ vor face cursuri 

exclusiv online.

Situaţia este asemănătoa-

re cu cea din municipiul 

Gherla, unde toate unităţi-

le de învăţământ au fost în-

chise, iar elevii şi profeso-

rii şi-au desfăşurat cursuri-

le exclusive online de câte-

va zile încoace, după ce ra-

ta de incidenţă a trecut de 

3 la mia de locuitori.

Masca devine obligatorie pe stradă!
Noi restricții pentru municipiul Cluj-Napoca și Florești, după ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 
Peste 150 de școli trec în scenariul „roșu”, se închid restaurantele.

Şcolile trec la învăţământ online, masca devine obligatorie pe stradă, restaurantele şi cafenelele se închid în Cluj-Napoca

De sărbătoarea Zilei 

Morților, sute de mii de 

credincioși merg în cimitire 

cu brațele pline de fl ori, 

pentru a curăța morminte-

le, pentru a aprinde lumâ-

nări și pentru a da de 

pomană în memoria celor 

dragi. Se spune că în data 

de 1 noiembrie porţile tărâ-

mului de dincolo se des-

chid, iar morţii pot să se 

întoarcă pe pământ.

Anul acesta însă, pentru zi-

ua de 1 noiembrie, se vor im-

pune măsuri speciale. CJSU 

Cluj a aprobat o serie de mă-

suri specifi ce privind asigura-

rea ordinii și siguranței publi-

ce pe timpul slujbelor religioa-

se ocazionate de „Sărbătoarea 

Tuturor Sfi nților”, cunoscută și 

ca „Luminația”, din data de 1 

noiembrie 2020, pe raza 

județului Cluj. Principale mă-

suri sunt următoarele:

1. accesul credincioşilor în 

lăcaşul de cult şi în locaţiile un-

de se organizează slujbe şi adu-

nări religioase se face astfel în-

cât să fi e asigurată o suprafaţă 

de minimum 4 mp pentru fi e-

care persoană şi o distanţă de 

minimum 2 m între persoane;

2. la intrarea în lăcaşul de 

cult sau în locaţiile unde se or-

ganizează slujbe şi adunări re-

ligioase persoanele sunt obli-

gate să îşi dezinfecteze mâini-

le cu dezinfectant, pus la dis-

poziţie de organizatorii eveni-

mentului religios;

3. slujbele ofi ciate de că-

tre personalul de cult, în aer 

liber (în curtea lăcaşului de 

cult și cimitire), se desfăşoa-

ră cu menţinerea distanţei de 

1,5 m între persoane;

4. în cadrul slujbelor religi-

oase se interzice atingerea de 

către credincioși în orice mod a 

obiectelor religioase;

5. în interiorul localităţi-

lor se interzic circulaţia per-

soanelor în grupuri pietona-

le mai mari de 6 persoane ca-

re nu aparţin aceleiaşi fami-

lii, precum şi formarea unor 

asemenea grupuri;

6. obligativitatea administra-

torului cimitirului de a efectua 

triajul observaţional în ceea ce 

privește accesul în cimitir, iar 

persoanele care prezintă simp-

tome de infecţie respiratorie (tu-

se, strănut, rinoree, temperatu-

ră) să nu fi e permis;

7. se interzice prezența la 

cavou a unui grup mai mare 

de 6 persoane care nu aparțin 

aceleiași familii

8. păstrarea distanței de mi-

nimum 2 metri între persoane 

la magazinele bisericești și la 

operatorii economici care au ca 

obiect de activitate vânzarea de 

articole religioase sau fl ori;

9. limitarea numărului de 

persoane de către administrato-

rul cimitirului privind accesul 

în cimitir în situația în care ca-

pacitatea acestuia nu mai asi-

gură posibilitatea respectării mă-

surilor de protecție impuse.

Măsuri speciale pentru „Luminație”, 
în tot județul Cluj

Având în vedere creșterea numărului de in-
fecţii cu COVID-19 la peste 3 la mia de locui-
tori, în Cluj-Napoca și Florești vor fi  aplicate 
măsuri de restricţionare a activităţilor, care 
includ școlile și multe alte spaţii închise.

¤ Toate școlile trec pe scenariul 3 de funcţio-
nare — cu predare exclusiv online.

¤ Se instituie obligativitatea purtării măștii 
de protecţie, astfel încât să acopere nasul și 
gura, în toate spaţiile deschise.

¤ Organizarea și desfășurarea activităţii în 
cadrul cinematografelor, instituţiilor de spec-
tacole și/sau concerte este interzisă.

¤ Activitatea cu publicul a operatorilor eco-
nomici care desfășoară activităţi de prepara-
re, comercializare și consum al produselor 
alimentare și/sau băuturi alcoolice și nealco-
olice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în 
interiorul clădirilor, este interzisă. Se permite 
prepararea hranei și comercializarea produ-
selor alimentare și a băuturilor alcoolice care 
nu se consumă în spaţiile respective.

¤ Activitatea restaurantelor și cafenelelor 
din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 
altor unităţi de cazare este permisă doar 
persoanelor cazate în cadrul acestor uni-
tăţi. Se permite doar prepararea hranei și 
comercializarea produselor alimentare și a 
băuturilor alcoolice care nu se consumă în 
spaţiile respective.

¤ Prepararea, comercializarea și consumul 
produselor alimentare și băuturilor alcoolice 
și nealcoolice sunt permise în spaţii special 
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în 
aer liber, cu asigurarea unei distanţe de mi-
nim 2 metri înre mese și participarea a maxi-
mum 6 persoane la o masă. Dacă sunt fami-
lii diferite și cu respectarea măsurilor de pro-
tecţie sanitară.

¤ Nu este permisă activitatea în baruri, clu-
buri și discoteci.

¤ Activitatea cu publicul a operatorilor eco-
nomici licenţiaţi în domeniul jocuri de noroc 
este interzisă.

Măsurile aspre după ce Cluj-Napoca a depășit pragul critic
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Nokia a fost selectată 

de NASA pentru a con-

strui prima reţea celulară 

pe Lună, a anunţat com-

pania fi nlandeză, în con-

textul în care agenţia spa-

ţială americană plănuieş-

te un viitor în care oame-

nii vor reveni pe satelitul 

natural al Pământului şi 

vor stabili aşezări selena-

re, relatează Reuters.

NASA îşi propune, prin 

programul său Artemis, să 

readucă oamenii pe Lună 

până în 2024 şi să înfiinţe-

ze baze permanente pe su-

prafaţa selenară. Nokia a 

anunţat că primul sistem de 

comunicaţii wireless în ban-

dă largă din spaţiu va fi con-

struit pe suprafaţa Lunii la 

sfârşitul anului 2022, înain-

te ca astronauţii să ajungă 

din nou acolo.

În cadrul acestui proiect, 

Nokia îşi va uni forţele cu 

o companie privată de pro-

iectare a navelor spaţiale 

din Texas, Intuitive Machi-

nes, pentru a trimite echi-

pamentele spre Lună cu son-

da lor selenară. Reţeaua se 

va autoconfigura şi va sta-

bili un sistem de comuni-

caţii 4G/LTE pe Lună, a pre-

cizat Nokia, intenţia fiind 

aceea ca în viitor să se fa-

că trecerea la 5G.

Nokia nu va folosi 
tehnologia 5G

Reţeaua va oferi astronau-

ţilor capabilităţi de comuni-

care voce şi video şi va per-

mite schimbul de date tele-

metrice şi biometrice, precum 

şi trimiterea şi controlul de la 

distanţă a roverelor selenare 

şi a altor dispozitive robotice, 

a indicat compania. Reţeaua 

va fi  proiectată pentru a re-

zista condiţiilor extreme de la 

lansare şi aselenizare şi pen-

tru a opera în spaţiu.

Echipamentele trebuie să 

fie trimise pe Lună într-o 

formă foarte compactă pen-

tru a se încadra în limitele 

de dimensiune, greutate şi 

putere ale încărcăturilor spa-

ţiale. Nokia a indicat că re-

ţeaua va folosi tehnologia 

4G/LTE, utilizată la nivel 

mondial în ultimul deceniu, 

în locul 5G – cea mai recen-

tă – deoarece în cazul pri-

mei sunt mai bine cunoscu-

te cantitatea şi fiabilitatea.

Nokia va construi pentru NASA 
prima reţea de telefonie mobilă pe Lună

UE, în care peste 80% din 

habitatele sale naturale 

se afl ă în stare proastă de 

conservare, trebuie să îşi 

protejeze mai bine natura, 

a cărei degradare are efec-

te negative asupra bunăs-

tării populaţiei, afi rmă un 

raport publicat de Agenţia 

Europeană de Mediu 

(AEM), informează AFP.

Această cifră stă mărturie 

pentru o agravare a situaţiei în 

ultimii ani: între 2007 şi 2012, 

77% din habitatele naturale eu-

ropene se afl au într-o situaţie 

descrisă ca fi ind „nefavorabilă”, 

comparativ cu procentul de 81% 

înregistrat pentru ultima perioa-

dă analizată (2013-2018).

„Avem în mod clar nevoie 

de o readucere pe linia de plu-

tire a situaţiei, pe scară largă, în 

Europa. Este o necesitate nu 

doar pentru diversitate, ci şi pen-

tru programul de luptă împotri-

va modifi cărilor climatice”, a 

declarat Carlos Romao, unul 

dintre autorii raportului şi ex-

pert în cadrul AEM.

Mai puţin de jumătate din 

speciile de păsări (47%) au un 

statut de conservare conside-

rat „bun” – cu 5 puncte pro-

centuale mai puţin decât pro-

centul anunţat de precedentul 

studiu, ce a vizat perioada 

2007-2012. Specii familiare, 

precum ciocârlia, şi peisaje 

obişnuite, precum câmpiile de 

fâneţe, sunt în declin pe între-

gul continent european.

Ce ameninţă 
habitatele naturale?

Ameninţările cu care se con-

fruntă natura sunt multiple: 

agricultură intensivă, urbani-

zare – asociată cu activităţi tu-

ristice şi de recreere, exploa-

tare non-durabilă a pădurilor, 

poluare. De exemplu, îngrăşă-

mintele au un efect nefast a-

supra micilor mamifere pre-

cum veveriţele şi hârciogii. A-

par şi alte provocări, în primul 

rând modifi cările climatice, 

provocatoare de secete.

În total, de-a lungul celor 

şase ani (2013-2018) vizaţi de 

raport, AEM a repertorizat 

67.000 de activităţi umane vi-

novate de degradarea naturii 

în cadrul celor 28 de ţări din 

UE (inclusiv Marea Britanie). 

O sursă suplimentară de în-

grijorare constă în faptul că 

habitatele importante pentru 

polenizatori, care sunt primor-

diali pentru biodiversitatea de 

pe Terra, au o stare de con-

servare mai degradată în com-

paraţie cu altele, au dezvălu-

it autorii raportului.

Există însă şi veşti bune. 

Statutul de conservare a spe-

ciilor de animale este consi-

derat „bun” pentru 27% din-

tre ele, un procent în creşte-

re cu patru puncte procentu-

ale în raport cu perioada pre-

cedentă. Râsul iberic, renul 

de pădure şi vidra, care au 

benefi ciat fi ecare de proiec-

te majore de conservare, se 

refac în prezent.

81% din habitatele 
naturale sunt 
în stare inadecvată

Un alt aspect pozitiv vizea-

ză eforturile de conservare, 

care au avut succes în anu-

mite cazuri: siturile naturale 

incluse în reţeaua Natura 2000 

de către UE sunt mai bine con-

servate decât celelalte habita-

te, afi rmă specialiştii de la 

AEM. Aceste zone acoperă 

18% din terenurile (procent 

stabil în raport cu 2012) şi 

10% din mările (o creştere de 

4%) din cadrul UE. ONG-ul 

ecologist Noah, membru al 

organizaţiei Prietenii Pămân-

tului, a cerut la începutul lu-

nii octombrie creşterea aces-

tor procente la 30%.

Comisarul pentru mediu, 

oceane şi pescuit, Virginijus 

Sinkevicius, a punctat că „eva-

luarea privind starea naturii 

arată, din nou, foarte clar că 

pierdem sistemul nostru vital 

de susţinere a vieţii”. Cu 81% 

din habitatele protejate afl ate 

într-o stare inadecvată în UE, 

„trebuie să punem de urgenţă 

în practică angajamentele asu-

mate în cadrul noii Strategii a 

UE privind biodiversitatea pen-

tru a inversa acest declin, în 

benefi ciul naturii, al oameni-

lor, al climei şi al economiei”.

Ţările din Uniunea Europeană 
nu dau doi bani pe habitatele naturale!
Peste 80% din habitatele naturale din Uniunea Europeană se află în stare proastă de conservare. 
Statele membre, inclusiv România, sunt somate să protejeze mai bine natura.

La fi ecare şase ani, statele membre ale UE prezintă un raport cu privire la stadiul de conservare a habitatelor naturale
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Alianţa Nord-Atlantică 

(NATO) ia în considerare 

organizarea unui summit 

în martie la Bruxelles 

pentru a-l întâmpina pe 

noul preşedinte al SUA 

dacă alegerile americane 

vor fi  câştigate de candi-

datul democrat Joe Biden, 

afi rmă diplomaţi şi ofi ci-

ali, în timp ce o reuniune 

desfăşurată în cazul rea-

legerii liderului republi-

can de la Casa Albă, 

Donald Trump, ar avea 

loc abia la începutul 

verii, relatează Reuters.

NATO a convenit anul tre-

cut să organizeze un summit 

în 2021, însă o reuniune în 

primăvară ar fi  o şansă mai 

rapidă de a repara legăturile 

transatlantice dacă Biden ar 

fi  votat preşedinte al SUA la 

alegerile de la 3 noiembrie, 

după patru ani difi cili în man-

datul lui Trump, comentează 

agenţia de presă britanică.

Liderul de la Casa Albă 

a spus că Alianţa Nord-Atlan-

tică este „depăşită” şi că u-

nii aliaţi nu-şi respectă obli-

gaţiile, dar a şi lansat o 

ameninţare voalată în iulie 

2018 de a retrage SUA din 

NATO. În prima parte a a-

cestui an, el şi-a anunţat de 

asemenea intenţia de a re-

duce contingentul de trupe 

americane din Germania, 

acuzând Berlinul că nu în-

deplineşte ţinta NATO pri-

vind bugetul pentru Apăra-

re şi că profită de SUA în 

privinţa comerţului.

Joe Biden conduce 
în sondajele de opinie

Biden, care conduce în 

sondajele de opinie, este vă-

zut în Europa ca o şansă de 

schimbare a politicii SUA de 

la agenda „America pe pri-

mul loc” a lui Trump, care a 

subminat priorităţile Europei 

în diferite dosare, de la lup-

ta împotriva schimbărilor cli-

matice, la acordul nuclear cu 

Iranul. „Majoritatea statelor 

din Alianţă vor o victorie a 

lui Biden luna viitoare, însă 

evident că ar lucra şi cu o ad-

ministraţie Trump realeasă”, 

a declarat un diplomat la se-

diul NATO din Bruxelles.

Un summit în martie „i-ar 

oferi lui Biden o platformă 

de a readuce împreună Euro-

pa şi America de Nord şi ar 

oferi de asemenea NATO o 

şansă de a lăsa în urmă epo-

ca Trump”, a spus un al doi-

lea diplomat. Doi ofi ciali ai 

NATO au exprimat opinii si-

milare. Ei au mai spus că, în 

cazul realegerii lui Trump, 

NATO va încerca să organi-

zeze un summit la începutul 

verii, dar că nu este o urgen-

ţă atât de mare, deoarece el 

a mai participat la summituri 

ale Alianţei şi este de aştep-

tat ca poziţia sa să se înăs-

prească în cazul unui nou 

mandat. NATO a refuzat să 

facă vreun comentariu.

Summit NATO în martie. 
Dacă va câştiga Biden!

Preşedintele ungar, Áder 

János, a pledat pentru mai 

multă cooperare între ţări-

le din Europa Centrală 

şi de Est pentru a preveni 

poluarea apelor, în cadrul 

unei intervenţii la summi-

tul virtual „Iniţiativa celor 

Trei Mări”, relatează MTI.

În cadrul intervenţiei sa-

le prin videoconferinţă la 

summitul organizat de Esto-

nia, preşedintele ungar a spus 

că regiunea ar trebui să acor-

de cel puţin la fel de multă 

atenţie conservării calităţii 

apei, pe cât dedică constru-

irii infrastructurii. Cele 13 

state care fac parte din Ini-

ţiativa celor Trei Mări sunt 

legate de mai multe cursuri 

de apă, a observat el, subli-

niind importanţa combaterii 

poluării transfrontaliere.

„Indiferent că este vorba 

despre poluanţi industriali, 

agricoli sau deşeuri solide ca-

re afectează apele din regiu-

ne, o apă curată este esenţia-

lă”, a spus Áder. Preşedinte-

le a menţionat că deşeuri din 

plastic care proveneau din 

Ucraina şi România au fost 

găsite plutind pe râul Tisa săp-

tămâna trecută.

„Scopul ar trebui să fi e nu 

poluarea, ci mai degrabă co-

operarea pentru prevenirea 

poluării”, a mai spus preşe-

dintele ungar. Iniţiativa ce-

lor Trei Mări, un parteneriat 

strategic între 13 state din 

centrul şi estul Europei, prin-

tre care şi România, are drept 

scop promovarea dezvoltă-

rii infrastructurii comune în 

Marea Baltică, Marea Adria-

tică şi Marea Neagră.

Preşedintele ungar cere 
cooperare cu România

Preşedintele Republicii 

Moldova, Igor Dodon, 

a declarat, într-un interviu 

acordat online agenţiei 

de presă rusă TASS, că nu 

vede potenţial pentru mari 

proteste după alegerile pre-

zidenţiale ce vor avea loc 

în noiembrie în Basarabia.

„Nu văd potenţial pentru 

mari proteste la Chişinău. De-

sigur, nemulţumiţi vor exista, 

însă deocamdată nu văd în Re-

publica Moldova potenţialul 

pentru un scenariu asemeni ce-

lui care are loc în ultima vre-

me în unele ţări, unde au fost 

de asemenea alegeri preziden-

ţiale”, a declarat Igor Dodon.

Primul tur al alegerilor pre-

zidenţiale din Republica Moldo-

va a fost fi xat pentru data de 1 

noiembrie. În cursă sunt înre-

gistraţi opt candidaţi: Renato 

Usatîi (PN), Andrei Năstase 

(Platforma DA), Tudor Deliu 

(PLDM), Igor Dodon (indepen-

dent/susţinut de PSRM), Viole-

ta Ivanov (Partidul Şor), Maia 

Sandu (PAS), Octavian Ţîcu 

(PUN) şi Dorin Chirtoacă (blo-

cul Unirea). Câştigător va fi  de-

clarat candidatul care va obţine 

cel puţin jumătate dintre votu-

rile alegătorilor. În caz contrar, 

după două săptămâni va fi  or-

ganizat al doilea tur.

Dodon vrea modifi carea 
Constituţiei Moldovei

Potrivit lui Igor Dodon, co-

misia pentru reformarea Con-

stituţiei Republicii Moldova va 

prezenta în anul 2021 modifi că-

rile planifi cate. Acestea includ 

şi extinderea prerogativelor pre-

zidenţiale, pentru care Dodon 

s-a pronunţat în repetate rân-

duri. La începutul lui septem-

brie, el a cerut comisiei pentru 

reformarea Constituţiei să ana-

lizeze o astfel de posibilitate.

„Am demarat acest proces 

înainte de începutul campaniei 

electorale. Am înfi inţat o comi-

sie pentru reformă constituţio-

nală. Intenţionăm să fi nalizăm 

anul viitor elaborarea de modi-

fi cări la Constituţie şi să le pro-

punem pentru dezbatere. Dacă 

Parlamentul nu le va susţine, 

atunci intenţionez să scot aces-

te propuneri (pentru a fi  votate 

– n.r.) în cadrul unui referen-

dum constituţional”, a spus şe-

ful statului, subliniind că „aces-

te împuterniciri prevăzute în 

amendamente nu sunt pentru 

Dodon, ci pentru următorul pre-

şedinte. „Pentru mine, al doilea 

mandat va fi  ultimul, preşedin-

tele nu mai are dreptul să can-

dideze”, a explicat el.

În interviul pentru Tass, Igor 

Dodon a declarat că soluţio-

narea problemei transnistrene 

este unul dintre principalele 

sale obiective în cazul în care 

va fi  ales pentru un al doilea 

mandat. „Cred că una dintre 

principalele probleme, princi-

palele obiective este încerca-

rea soluţionării problemei 

transnistrene, reintegrarea, u-

nifi carea ţării. Cred că pentru 

aceasta merită să lupţi pentru 

un al doilea mandat. Cred că 

pentru aceasta există şanse. 

Consider că şi Occidentul, şi 

Federaţia Rusă ar merita să gă-

sească o poveste de succes în 

această regiune, să le arate tu-

turor că putem să ajungem la 

un acord”, a spus el.

Dodon a subliniat şi că în 

timpul primului mandat el a re-

uşit să reia dialogul cu Trans-

nistria. „În aceşti patru ani am 

avut opt întrevederi cu liderul 

Transnistriei, Vadim Krasno-

selski. Am obţinut o soluţiona-

re în multe probleme a căror re-

zolvare s-a încercat în ultimi 20 

de ani”, a subliniat preşedinte-

le Republicii Moldova. El nu ex-

clude, însă, o participarea redu-

să a alegătorilor transnistreni în 

alegerile prezidenţiale, din cau-

za pandemiei de coronavirus.

Reluarea relaţiilor cu Rusia, 
„cel mai mare succes”

În ceea ce priveşte reuşitele 

sale din primul mandat, Dodon 

a evidenţiat drept cel mai mare 

succes de politică externă „re-

luarea parteneriatului strategic 

şi a dialogului cu Rusia, contrar 

fostei politici antiruseşti a Chi-

şinăului”. „Cred că în ceea ce 

priveşte politica externă, aceas-

ta este cea mai importantă schim-

bare: noi nu am deteriorat rela-

ţiile cu Occidentul, dar totoda-

tă s-au reluat bunele relaţii stra-

tegice parteneriale cu Federaţia 

Rusă”, a adăugat el.

Preşedintele Republicii Mol-

dova consideră o importantă re-

uşită a sa şi căderea regimului 

oligarhic, precum şi numeroa-

se iniţiative sociale şi de infra-

structură. De asemenea, Igor 

Dodon consideră o eroare re-

nunţarea la predarea limbii ru-

se în şcolile din Republica Mol-

dova şi constată tentative pen-

tru reducerea rolului limbii ru-

se în viaţa socială, califi când 

acest lucru drept „o problemă 

serioasă”. „De aceea, în progra-

mul meu voi insista pentru a 

readuce în programa de şcoală 

studierea obligatorie a cel puţin 

două limbi străine: limba rusă 

şi altă limbă străină, la alegerea 

părinţilor, elevilor şi profesori-

lor”, a spus Dodon.

Potrivit lui Igor Dodon, Re-

publica Moldova speră să obţi-

nă acces la vaccinul rusesc îm-

potriva noului tip de coronavi-

rus până la sfârşitul acestui an. 

„Sperăm că în lunile apropiate, 

înainte de Anul Nou, vom pri-

mi acest vaccin pentru ca cei 

care se afl ă în prima linie, un-

de este cel mai mare grad de 

risc, să se poată vaccina bene-

vol”, a spus el.

Preşedintele Republicii Mol-

dova a subliniat că în prezent 

la nivelul conducerii celor do-

uă ţări au loc negocieri cu pri-

vire la livrarea de vaccinuri. Îna-

inte de aceasta, Igor Dodon a 

declarat că are încredere în vac-

cinul rusesc împotriva noului 

tip ce coronavirus şi s-a decla-

rat gata să fi e primul din Repu-

blica Moldova căruia să i se ad-

ministreze acest vaccin.

Dodon pupă talpa Rusiei
Preşedintele Republicii Moldova susţine că nu există potenţial 
pentru mari proteste la Chișinău după alegerile prezidențiale

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un mare aliat al Rusiei
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„Există oameni care ne auresc zilele doar prin existenţa lor. 
Care trăiesc în inimile noastre chiar şi atunci când viaţa 

ne desparte pentru un timp.“

Au trecut 14 ani de când viaţa noastră 
a primit o altă semnifi caţie draga noastră mamă și soţie

NAGY JULIANNA.

Ai lăsat multe urme adânci de durată, nouă și celor care își 
amintesc și azi de tine, și pentru care îţi suntem recunoscători. 

Ai dragostea noastră cu tine, vei fi  mereu alături de noi, în 
pofi da trecerii ireversibile a timpului.

Bunătatea, devotamentul, blândeţea și dragostea ta, sunt 
parte din viaţa noastră.

Dumnezeu să te aibă în paza Lui și să te odihnească în pace!

Cu dor nestins, familia.

COMEMORARE

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. Me-
rită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus 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 termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis cu 
termopan, geam la baie, renovat 
recent, cart. Mărăști, str. Teleor-
man, mobilat, utilat, preţ 93.000 
euro, negociabil. Pentru alte infor-
maţii și alte detalii sunaţi la tele-
fon 0740-694047.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km de 

Cluj-Napoca, compusă din 2 ca-
mere, bucătărie, cămară, cu toate 
utilităţile, teren 850 mp. Preţ 
42000 euro. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de 
Pensiunea Sfânta Sava, teren plan, 
compact, pretabil pentru construcţii 
de anvergură, front 280 m direct la 
șoseaua europeană E60, curent 
electric, carte funciară, preţ 4 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 3500 
mp, cu C.F., intabulat, împrejmuit și 
plantat cu pomi pe rod, grădină, la 
70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţei din zonă. Informaţii supli-
mentare la telefon 0747-417912. 
(6.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii sunaţi 
la tel. 0748-882701. (6.14)

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

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
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Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0722-550874. (5.7)

GARSONIERE

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, cup-
tor cu microunde. Preţ 250 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, bloc nou, suprafaţa 60 mp, uti-
lat, mobilat, centrală termică, bal-
con închis, preţ 350 euro, doar cu 
contract. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

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

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131.

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

¤ 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.

¤ 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 în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca șofer, cat. B, C, E, 
experienţă pe Europa, limbi cunos-
cute engleza, germană, italiană, 
tur-retur, weekendurile liber. Pentru 
alte informaţii sunaţi la nr. de tele-
fon 0749-913740. (6.7)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ 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.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la do-
miciliul clientului. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(6.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata în 
rate. Informaţii suplimentare la tel. 
0722-325365. (6.7)

¤ 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.

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amenajări 
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.

¤ 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.

¤ 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. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

¤ 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 suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

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

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor electric. 

Preţuri foarte bune. Informaţii la 
telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, nou. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (6.7) 

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 60 
cm și de 60 x 120 cm, în stare bună 
de funcţionare. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la tel. 0745-300323 
sau 0264-424005 (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 ser-
tare, puţin folosit, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 ser-
tare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(10.11)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru 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, du-
pă ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

¤ 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.

DIVERSE

¤ 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. (10.11)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (10.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite sta-
dii de creștere. Inf. la telefon 

0264-424005 sau 0745-300323. 
(10.11)

¤ 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

¤ Vând sanuri cizme pentru cizme 
militare, carâmb înalt nr. 41-42. 
Tel. 0745-300323. (6.7)

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Infor-
maţii la telefon 0264-424005. 
(6.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
nr. 39, culoare gri și lungi, negre. 
Informaţii la nr. de telefon 
0745-300323 (6.7)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0752-296902. 
(7.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-300323 sau 
0264-424005. (9.11)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2020 la preţul de 30 RON/kg și 
nucă în coajă la preţul de 10 RON/
kg, zonă nepoluată. Informaţii la 
tel. 0748-220979. (10.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(10.11)

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

PIERDERI

¤ Pierdut Carnet student, pe nume-
le ILIE-VALERIU CHISELICIUC, Univer-
sitatea Tehnică Cluj-Napoca, Faculta-
tea de Construcții. Îl declar nul.

¤ Pierdut Certifi cate constatatoare 
pentru sediul social din Cluj-Napo-
ca, str. Trifoiului, nr. 16, ap. 2, jud. 
Cluj și pentru activitățile 
desfășurate la terți, ale societății 
comerciale URBIS CONCEPT S.R.L., 
C.U.I. 28381002, J12/1074/2011. 
Le declarăm nule.
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ ANGAJARE

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

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de 
Gestionar depozit.

Condiţii de participare:

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

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

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

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

ANUNŢ DE MEDIU

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

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

ANDREICUȚ IOAN NICOLAE ŞI ASOCIAŢII, în 
calitate de titular, anunță publicul interesat asupra inițierii 
Planului Urbanistic Zonal pentru obiectul: „ELABORARE PUZ 
DE URBANIZARE ÎN CONDIŢIILE LEGII 350/2001 MODIFICATĂ 
ŞI ACTUALIZATĂ“, pe teren amplasat în municipiului Cluj-
Napoca, str. Lombului-Gh. Sion, județul Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, camera 62.

ACORD DE MEDIU

Dl. BĂRBÂNȚĂ DORINEL, titular al proiectului 
„Elaborare documentaţie PUD şi documentaţie pentru 
autorizarea executârii lucrărilor de construire casă de 
vacanţă", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare documentaţie 
PUD şi documentaţie pentru autorizarea executârii lucrărilor 
de construire casă de vacanţă", propus a fi  amplasat în 
comuna Râșca, Cariera Fântânele, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la următoarea adresă de 
internet www.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 autorității 
competente pentru protecția mediului.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Această informare este efectuată de COMUNA POIENI, 
strada Principală, nr. 268, Telefon: 0264-255010, Fax: 
0264-255010, ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI, aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de „Înfi inţare 
reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în comuna 
Poieni, judeţul Cluj“.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primarpoieni@gmail.com, tel: 0264-255010.

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
aduce la cunoștința cetățenilor 

municipiului Cluj-Napoca 
faptul că începând cu ziua de 

luni, 26 octombrie 2020, 
se va încheia activitatea de agrement 

pe lacurile Chios si Gheorgheni 
din acest sezon.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „Elaborare P.U.Z.: schimbare destinaţie teren 
din zona industrială în zona de locuinţe, construire ansamblu 
rezidenţial“, în comuna Apahida, sat Sânnicoară, str. Elicei, 

nr. 10, titular: S.C. PROIECT IMO UNU S.R.L. - Dunca 
Dan Nicolae, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului. 
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Craiova are încă 
un fotbalist infectat 
cu COVID-19
Liderul Ligii I de fotbal, 
Universitatea Craiova, a 
anunţat, marţi, că la ultima 
testare COVID-19 efectuată, 
unul dintre jucătorii săi a fost 
depistat pozitiv.
Clubul din Bănie a precizat pe 
pagina sa de Facebook că fotba-
listul în cauză nu a făcut depla-
sarea la București cu echipa 
pentru meciul cu Dinamo, câști-
gat duminică seara cu 1-0.
Pe 15 octombrie, Universitatea 
anunţa că doi fotbaliști și un 
membru din staff-ul auxiliar au 
fost testaţi pozitiv.
De la 12 iunie, când au fost 
reluate meciurile de fotbal, au 
fost confirmate mai multe ca-
zuri de infectare cu COVID-19 
la jucători și angajaţi ai unor 
cluburi din Liga I (FC Dinamo, 
FC Botoșani, CFR Cluj, 
Universitatea Craiova, 
Politehnica Iași, Astra Giurgiu, 
FCSB, FC Argeș, UTA, Chindia 
Târgoviște, FC Viitorul 
Constanţa, FCSB sau FC 
Hermannstadt) și Liga a II-a 
(Concordia Chiajna, Petrolul 
Ploiești, ASU Poli Timișoara, 
Turris Oltul Turnu Măgurele, 
FC U Craiova 1948, Pandurii 
Târgu Jiu, FC Farul Constanţa, 
CSM Reșiţa, FK Csikszereda și 
FC Rapid).

Ghinion pentru 
Gloria şi Dunărea
SCM Gloria Buzău și HC Dunărea 
Brăila vor avea adversare valo-
roase în turul al treilea prelimi-
nar al competiţiei feminine de 
handbal EHF European League, 
potrivit tragerii la sorţi efectuate 
marţi, la Viena.
Gloria Buzău va juca împotriva 
formaţiei franceze Nantes 
Atlantique Handball, prima 
manșă urmând să aibă loc în 
Hexagon, pe 14 sau 15 noiem-
brie, iar revanșa la Buzău, pe 21 
sau 22 noiembrie.
Dunărea va întâlni formaţia da-
neză Viborg HK, iar primul meci 
va avea loc pe teren propriu.
Câștigătoarele acestor duble 
manșe se vor califi ca în grupele 
competiţiei, fază în care au in-
trat direct patru formaţii, printre 
care și CS Minaur Baia Mare. 
Celelalte trei sunt HC Lada 
Togliatti, Herning Ikaast 
Handbold și Siofok KC.

Karabatic va lipsi 
minim 6 luni
Internaţionalul francez Nikola 
Karabatic, component al echi-
pei de handbal masculin PSG, 
a suferit o ruptură a ligamen-
tului încrucișat anterior al ge-
nunchiului drept, sâmbătă, în 
etapa a 5-a a campionatului 
Franţei și va lipsi câteva luni, a 
anunţat clubul francez.
Prin urmare, Karabatic, în vârstă 
de 36 de ani, nu va putea parti-
cipa la Campionatul Mondial 
2021 din Egipt cu naţionala ţării 
sale, în ianuarie.
Pentru o astfel de accidentare, 
timpul mediu de recuperare es-
te de șase luni. În acest caz, el 
nu ar fi  disponibil nici pentru 
turneul de califi care olimpic pro-
gramat în luna martie, în cadrul 
căruia Franţa va trebui să încer-
ce să-și asigure biletul pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pe scurt

Preşedinta clubului CSM 

Bucureşti, Gabriela Szabo, 

consideră că gruparea pe 

care o conduce traversea-

ză cea mai grea perioadă 

a existenţei din punct de 

vedere fi nanciar şi afi rmă 

că face tot posibilul 

pentru a plăti restanţele 

fi nanciare către sportivi.

„Clubul Sportiv Munici-

pal Bucureşti traversează 

poate cea mai grea perioadă 

a existenţei sale. Perioada de 

criză a debutat în februarie 

anul trecut, în momentul în 

care bugetul Primăriei mu-

nicipiului Bucureşti, princi-

palul fi nanţator al clubului, 

a fost redus. Nimeni nu îşi 

poate închipui eforturile pe 

care conducerea CSM Bucu-

reşti le-a făcut pentru a ţine 

sub control situaţia, care a 

cunoscut o nouă etapă difi -

cilă odată cu declanşarea 

pandemiei la începutul aces-

tui an... Nu putem face ni-

ciun fel de comparaţie între 

ultimii doi ani, care au fost 

infernali, şi restul din isto-

ria de 13 ani a Clubului Spor-

tiv Municipal Bucureşti. Cu 

toate acestea avem conşti-

inţa împăcată că am făcut 

tot ce a depins de noi ca lu-

crurile să meargă pe făga-

şul normal. Au fost luate de-

cizii foarte grele pentru ca 

echipa feminină de hand-

bal, portdrapelul clubului, 

să îşi continue activitatea. 

Am renunţat la echipa femi-

nină de volei, cea care ne-a 

adus atât de multe bucurii, 

la cea masculină de volei, 

dar şi la formaţia de rugby 

seniori a clubului nostru”, a 

scris Szabo, marţi, pe pagi-

na ei de Facebook.

La meciul cu Ferencváros, 

de duminică, din Liga Cam-

pionilor, câştigat cu 25-19, 

componentele echipei CSM 

Bucureşti au protestat faţă 

de restanţele financiare, in-

trând pe teren cu tricouri 

albe pe care scria „Respec-

taţi-ne munca. respectaţi-vă 

promisiunile!”.

CSM Bucureşti, 
la un pas de faliment

FC Universitatea Cluj 

s-a califi cat în faza urmă-

toare din Cupa României, 

după ce întâlnirea 

de marţi, cu Viitorul 

Şelimbăr, a fost anulată.

Partida din turul al pa-

trulea din Cupa României 

2020 era programată pentru 

ziua de 20 octombrie, cu în-

cepere de la ora 14:30, pe 

terenul formaţiei din al trei-

lea eşalon.

În urma testelor pentru 

depistarea COVID-19 reali-

zate înaintea acestui joc, în 

lotul echipei gazdă a fost 

înregistrat un număr mare 

de cazuri pozitive, ce nu 

le-a oferit posibilitatea să 

alinieze 13 jucători pentru 

acest meci.

Pentru „studenţi” urmea-

ză o deplasare în campio-

nat, pe terenul celor de la 

CS Mioveni. Partida din eta-

pa a 9-a din Liga 2 va avea 

loc luni, de la ora 18:00, me-

ciul fiind transmis de Look 

Sport și Digi Sport.

„U” Cluj, calificată la „masa verde” 
în Cupa României

 Marţi s-au disputat meciurile: Progresul Spartac – Rapid 
3-2 după prelungiri (2-2 după 90 de minute)

 Șoimii Lipova – Ripensia Timișoara 0-1

 ACSO Filiași – U Craiova 1948 SA 0-4

 CSM Slatina – Turris Măgurele 8-9 după lovituri de departaja-
re (0-0 după 90 și 120 de minute)

 Astăzi vor fi  programate jocurile:
 CSC Sânmartin – Fotbal Comuna Recea

 CSC Ghiroda și Giarmata Vii – ASU Politehnica Timișoara

 SR Municipal Brașov – FK Csíkszereda

 Șomuz Fălticeni – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ

 Hușana Huși – CSM Focșani

 Dacia Unirea Brăila – SCM Gloria Buzău

 Axiopolis Sport Cernavodă – Farul Constanţa

 Mostiștea Ulmu – Dunărea Călărași

 Metaloglobus București – Petrolul Ploiești

 Concordia Chiajna – CS Mioveni

 Viitorul Dăești – Viitorul Pandurii Târgu Jiu

Program Cupa României:

Campioana României 

este singura echipă din 

România califi cată în gru-

pele Europa League, iar 

acest lucru a adus multe 

bucurii, dar şi multe bătăi 

de cap pentru „feroviari”.

Trupa din Gruia va lupta 

pe trei fronturi în acest sezon, 

fi ind obligată să îşi constru-

iască un lot puternic pentru 

a putea face faţă pe toate pla-

nurile. Dan Petrescu l-a pier-

dut pe Mihai Bordeianu, însă 

mijlocaşul va fi  înlocuit de 

William Soares.

CFR Cluj trecut de KuPS în 

play-off-ul din Europa League, 

într-un meci dominat cu au-

toritate de campioana Româ-

niei. Conform ziare.com, Pe-

trescu i-a remarcat în meciul 

respectiv pe Nana Boateng şi 

Usman Sale şi încearcă să-i 

convingă pe cei doi africani 

să semneze cu CFR Cluj.

Nana Boateng are 26 de 

ani şi este crescut la acade-

mia lui Manchester City. 

Boateng este văzut ca un 

potenţial înlocuitor al lui 

Mihai Bordeianu, fotbalis-

tul care a semnat cu Al Qa-

disiyah, în Arabia Saudită 

la finalul săptămânii prece-

dente. CV-ul lui Nana Boa-

teng mai este completat de 

o aventură în MLS la Colo-

rado, iar de la începutul lui 

2020 este legitimat la KuPS.

Usman Sale are 25 de ani 

şi evoluează în flancul drept 

al atacului. Nigerianul a 

ajuns în Europa în 2016, fi-

ind achiziţionat de Viking, 

iar din ianuarie este jucăto-

rul celor de la KuPS.

Sale şi Boateng, 
doar din iarnă la CFR

Cei doi fotbalişti africani, 

Usman Sale și Nana Boateng, 

vor putea ajunge la CFR Cluj 

doar din iarnă, deoarece pe-

rioada de transferuri din va-

ră s-a încheiat.

Usman Sale este cotat la 

200.000 de euro de site-ul 

Transfermarkt.de, în timp ce 

Nana Boateng are o cotă de 

piaţă de 300.000 de euro.

CFR Cluj a luat deja 
4 mil. de euro din Europa

Până acum, pentru par-

cursul din tururile prelimi-

nare, gruparea din Gruia a 

fost răsplătită cu suma de 

1.200.000 de euro. Pentru 

cele două partide din preli-

minariile UEFA Champions 

League, CFR va primi suma 

de 660.000 de euro.

În plus, echipa lui Dan 

Petrescu va mai primi şi su-

ma de 260.000 de euro, ofe-

rită campioanelor eliminate 

din preliminariile UCL.

Pentru faptul că a ajuns 

să joace în play-off-ul Euro-

pa League, CFR Cluj va mai 

avea alţi 280.000 de euro în 

cont, adică un total de 

1.200.000 de euro.

La toată această sumă se 

va adăuga un bonus extrem 

de important, dat tot de UE-

FA, în valoare de 2.920.000 

de euro, pentru calificarea 

în grupe. Ceea ce duce la 

concluzia că, până acum, 

din parcursul european, CFR 

Cluj a adunat peste 4 mili-

oane de euro. Mai exact, 

4.120.000 de euro.

Iar bugetul campioanei 

din Liga 1 poate fi îmbună-

tăţit în lunile următoare. UE-

FA recompensează o victo-

rie în faza grupelor EL cu 

570.000 de euro, iar un e-

gal cu 190.000.

În sezonul precedent, CFR 

Cluj a luat aproximativ 15 

milioane de euro din parti-

ciparea în Europa.

CFR pregăteşte încă două transferuri! 
Dan Petrescu a remarcat doi africani.
CFR Cluj negociază două transferuri noi după ce trupa din Gruia l-a prezentat 
oficial pe brazilianul William Soares

Dan Petrescu a remarcat doi jucători de la KuPS, fosta adversară din play-off -ul Europa League
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