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SĂNĂTATE

Test COVID în loc de 14 
zile de izolare
Românii care se întorc din alte ţări vor fa-
ce un test COVID, iar dacă acesta iese ne-
gativ nu vor mai sta în izolare.  Pagina 5

ACTUALITATE

Boc, în topul primarilor 
cu cel mai mare salariu
Primarul Emil Boc încasează anual un sa-
lariu de 164.460 de lei, adică peste 13.700 
de lei în fi ecare lună.  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

ECONOMIE

Clujul ocupă locul doi în topul 
salariilor din România

EDUCAȚIE

Focarul de COVID din Mintiu Gherlii 
închide școlile începând de azi

Clujul se află pe locul doi 
în ţară la nivelul salariilor, du-
pă Bucureşti.

Judeţul Cluj 
rămâne pe locul 
2 pe ţară la cele 
mai mari salarii, 
venitul net cres-
când cu 228 de 
lei în luna iulie 
faţă de iunie, pâ-
nă la suma de 
3.991 de lei, con-
form Direcţiei 
Judeţene de Sta-
tistică, potrivit 
EBS Radio.

Domeniile în care s-au în-
registrat cele mai mari creşteri 

în rândul salariilor sunt agri-
cultura, industria, construcţi-
ile şi serviciile.

La sfârşitul lu-
nii iulie în Cluj 
efectivul angaja-
ţilor a fost de 
258.850 de oa-
meni, cu un nu-
măr de 727 mai 
puţini decât în 
iulie anul 2019. 
În luna iunie a a-
cestui an au fost 
cu 73 mai puţini 
angajaţi.

La polul opus 
se află Suceava pe locul 1 în 
topul celor mai mici salarii.

Începând de maine, 22 sep-
tembrie patru şcoli gimnazia-
le şi două grădiniţe din Aghire-
şu trec de la scenariul trei la 
scenariul unu. Iar trei şcoli şi 
o grădiniţă trec de la scena-
riul verde la cel roşu, potrivit 
Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţe din Cluj.

Începând de maine, 22 septem-
brie pautru unităţi de învăţământ 
din Comuna Mintiu Gherlii trec la 
scenariul roşu, prin urmare elevii 
îşi vor desfăşura activitatea onli-
ne. Va exista un schimb, iar ora-
rul nu va fi  decalat.
¤ Şcoala Gimnazială „Min-
tiu Gherlii”, Comuna Min-
tiu Gherlii

¤ Grădiniţa Cu Program Normal 
„Buneşti Cătun”, Comuna Min-
tiu Gherlii
¤ Şcoala Primară Buneşti Sat, 
Comuna Mintiu Gherlii
¤ Şcoala Primară „Nima Sat”, 
Comuna Mintiu Gherlii

Scenariile de funcţionare 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se vor actuali-
za în funcţie de situaţia epi-
demiologică de la nivelul u-
nităţilor administrativ-terito-
riale de pe raza cărora apar-
ţin, respectiv de numărul to-
tal de cazuri noi din ultimele 
14 zile raportat la numărul de 
locuitori, conform prevederi-
lor legale în vigoare.

Situația epidemiei 
de coronavirus

113.589  de persoane infectate 
la nivel național

2.231.402  de teste prelucrate

464 pacienți la Terapie Intensivă

2.860 cazuri confi rmate la Cluj

90.649  vindecați

4.458 decese
*până la închiderea ediției

PSD Cluj îi cere prefectului încetarea mandatelor „traseiştilor”
Alexandru Cordoş, preşedintele organizaţiei PSD Cluj, îi solicită prefectului Mircea Abrudean emiterea 
ordinelor privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri locali. Pagina 2

VENIT

3.991
de lei este venitul net 
aferent lunii iulie 
pentru angajații 
din județul Cluj

5 PARCURI DIN CLUJ UNDE TE POȚI DECONECTA DE AGITAȚIA DIN ORAȘ. Chiar dacă a venit toamna, vremea bună 
nu a plecat de tot. Aşa că acum este momentul să profitaţi la maxim de ce a mai rămas din vară! Pagina 7

Aerisiți clasele. Purtați mască. Păstrați distanța.

5 măsuri simpple
pentru protejarea copiilor!
Purtarea măştii nu le face rău copiilor. Citiți în pagina 5 care sunt măsurile 
simple și ușor de urmat pentru a proteja elevii de infectarea cu coronavirus. 

PURTAȚI MASCĂ, AERISIȚI CLASELE, NU NE TRAGE CURENTUL!
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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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Tone de gunoaie 

s-au strâns pe malul 

Someșului, în prelungirea 

Bulevardului Muncii. 

Camioane întregi de de-

şeuri din construcţii sunt 

aruncate pe malul Someşu-

lui, lângă centura ocolitoa-

re. Cu toate că problema a 

fost sesizată autorităţilor lo-

cale şi Gărzii de Mediu, mă-

surile întârzie să apară.

„În ciuda nenumărate-

lor sesizări la Garda de Me-

diu şi Primăria Cluj-Napo-

ca, depozitarea gunoaielor 

pe terenul situat între Cen-

tura Ocolitoare (prelungi-

rea Bulevardului Muncii) 

şi Râul Someşul Mic în zo-

na staţiei de epurare, mer-

ge înainte. În comparaţie 

cu alte zone de pe malul 

Râului Someşului Mic, un-

de se transportă gunoiul cu 

căruţa sau maşini de 3.5 

tone, aici suntem într-o li-

gă superioară, avem trans-

port cu maşini de 16 tone”, 

a postat un clujean pe pa-

gina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, maşini-

le aduc gunoiul în mijlocul 

zilei, fără să se ascundă mă-

car. Camioanele vin pline, 

descarcă tone de gunoaie şi 

pleacă fără ca cineva să fi e 

tras la răspundere.

„Transportul gunoiului a-

re loc in timpul zilei, fără ca 

şoferii să se prea ascundă, 

într-adevăr atât timp cât am 

fost văzut, au stat şi au aş-

teptat să plec. De la distan-

ţă am reuşit să surprind un 

camion de mare tonaj care 

deversează gunoi pe margi-

nea unui bălţi din vechea al-

bie minora a Râului Someş 

şi nu a fost prea greu având 

în vedere că din spusele ce-

lor care colectează fi er vechi 

vin cel puţin 2 maşini pe 

oră”, a mai arătat acesta.

Munți de gunoaie pe malul Someșului, 
lângă centura ocolitoare

Organizaţia judeţeană a 

Partidului Social 

Democrat Cluj a trimis, 

în urmă cu două săptă-

mâni, o solicitare 

Instituţiei Prefectului, 

pentru emiterea ordinu-

lui de constatare a man-

datelor tuturor consilie-

rilor locali PSD din judeţ 

care acum candidează 

din partea altor partide.

Deşi în cazul consilieru-

lui judeţean Alin Popovi-

ciu, emiterea Ordinului pri-

vind constatarea încetării 

de drept, înainte de expi-

rarea duratei normale, a 

mandatului s-a petrecut ra-

pid, pentru consilierii lo-

cali, procedura se pare că 

este mai anevoioasă.

Social-democraţii susţin 

că, în 14 septembrie, Orga-

nizaţia Judeţeană Cluj a PSD 

a primit o solicitare scrisă 

din partea Prefectului pen-

tru aducerea unor probe do-

veditoare a depunerii candi-

daturii din partea altui par-

tid pentru consilierii locali 

în cauză, probele solicitate 

fi ind transmise miercuri, 16 

septembrie, constând în lis-

ta centralizată a tuturor can-

didaţilor la alegerile admi-

nistraţiei publice locale din 

anul 2020, preluată de pe si-

te-ul BEC.

Conducerea PSD Cluj ara-

tă că, până la ora transmite-

rii acestui comunicat, ordine-

le nu au fost emise.

„Solicit Prefectului emite-

rea ordinelor de încetare a 

mandatelor de consilieri pen-

tru aleşii locali traseişti. Pro-

bele suplimentare sunt evi-

denţe cunoscute şi nu există 

o explicaţie raţională pentru 

această întârziere în respec-

tarea şi aplicarea legii. În spi-

ritul respectului faţă de cetă-

ţeni, aceste mandate trebuie 

emise cu celeritate. Traseis-

mul politic trebuie sancţio-

nat!”, transmite Alexandru 

Cordoş, preşedintele PSD Cluj.

Ce spune prefectul?

La solicitarea Monitorul de 

Cluj, prefectul Mircea Abru-

dean a declarat că o parte din-

tre ordine au fost emise deja, 

urmând ca altele să fi e emise 

şi zilele viitoare: „Au fost emi-

se deja o parte din ordine, o 

parte se emit azi şi mâine, în 

funcţie de cum s au pus la 

dispoziţie documentele soli-

citate”, a spus prefectul.

Sesizările au fost depuse 
pe numele următorilor con-
silieri locali:
¤ Ros Nicolae, Sălăgean Adri-

an, Paul Nastase, Pîrlea Da-

niela, Sămarinean Iulia, Ne-

meş Lucian, Crişan Sorina 

(Municipiul Turda);

¤ Stan Vasile, Costea Maria, 

Reti Ştefan, Coroiu Elena, Che-

ţan Bogdan (Comuna Aiton);

¤ Pop Simina, Biro Erno, Gi-

loan Radu, Neamt Ileana, Pop 

Simona (Comuna Aşchileu);

¤ Emil Bodea, Moldovan Ioan, 

Moldovan Dumitru, Morea 

Adina, Soporan Alexandru, 

Cuc Niculaie (Comuna Cea-

nu Mare);

¤ Mezi Vasile, Urian Ionuţ, 

Ciubacan Sergiu, Murza Ga-

briela (Comuna Cuzdrioara);

¤ Nasalean Teodor, Maria-

na Mascus, Balea Maria, Ni-

coara Bogdan Vasile, Perde 

Traian, Perde Daniel Traian, 

Sabou Mircea Daniel (Co-

muna Feleacu);

¤ Deji Zeno-Ioan (Comuna Ji-

chişu de Jos); Tobias Andrei 

(Comuna Geaca);

¤ Dumitru Gabriela (Comu-

na Luna);

¤ Mureşan Andrei, Pău-

nescu Ioan, Moldovan Cris-

tian, Orsanu Gelu, Balla 

Maria, Ceteraş Alin (Comu-

na Mica);

¤ Maxim Grigore, Mureşan 

Marius, Savarasan Maria, Pop 

Ioan, Roman Grigore (Comu-

na Mintiu Gherlii);

¤ Ghic Nicolae (Comuna Mă-

rişel);

¤ Giurgiu Olimpia (Comuna 

Palatca);

¤ Chris Mihai, Mărginean Va-

sile, Fechete Mihai, Moldovan 

Marinel, Penţa Lazăr (Comu-

na Sânmărtin);

¤ Crişan Vasile Marian, Dră-

gan Vasile (Comuna Săndu-

leşti);

¤ Neamţ Claudiu (Comuna 

Săvădisla);

¤ Farcas Grigore (Comuna 

Vad).

PSD Cluj îi cere prefectului 
încetarea mandatelor „traseiştilor”
Alexandru Cordoş, preşedintele organizaţiei PSD Cluj, îi solicită 
prefectului Mircea Abrudean emiterea ordinelor privind 
constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri locali

Preşedintele PSD Cluj solicită un ordin de încetarea a mandatelor a unor consilieri locali 
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Protocolul de predare-pri-

mire a terenului 

pe care se va construi 

noul Spital Pediatric 

din Cluj, a fost semnat 

azi, 21 spetembrie de pre-

şedintele Alin Tişe şi rec-

torul Universităţii 

de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară 

din Cluj, Cornel Cătoi, 

potrivit unui 

comunicat de presă.

Acest teren a intrat în po-

sesia Consiliului Judeţean 

printr-o lege adoptată în pro-

cedură de urgenţă de către 

Parlamentul României, la ini-

ţiativa judeţului Cluj şi cu spri-

jinul parlamentarilor clujeni.

Tot în această perioadă, în 

urma discuţiilor purtate de pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Alin Tişe, cu Ministrul Fon-

durilor Europene, Marcel Boloş, 

s-a stabilit faptul că proiectul 

privind construirea Spitalului 

Pediatric Monobloc se fi nanţea-

ză prin Mecanismul pentru Re-

cuperare şi Rezilienţă.

Parteneriatul pe care Con-

siliul Judeţean Cluj îl are cu 

Ministerul Fondurilor Europe-

ne este garanţia construirii din 

fonduri europene a celui mai 

modern spital pediatric din 

ţară, care va fi  edifi cat în cel 

mai scurt timp.

„Copiii noştri merită tot ceea 

ce este mai bun, de aceea con-

struirea acestui spital reprezintă 

o prioritate judeţeană şi regiona-

lă, cu un impact major în creş-

terea calităţii actului medical pe-

diatric”, a declarat Alin Tişe.

Pentru implementarea rapi-

dă a proiectului, Consiliul Jude-

ţean împreună cu Ordinul Ar-

hitecţilor din România (OAR) a 

demarat deja organizarea Con-

cursului internaţional de soluţii 

în vederea realizării Spitalului 

Pediatric, la cele mai înalte stan-

darde. De asemenea, au fost 

semnate contractele privind în-

tocmirea documentaţiilor topo-

grafi ce şi cadastrale, respectiv 

serviciile de investigare geoteh-

nică a terenurilor de fundare 

pentru terenul pe care va fi  con-

struită instituţia spitalicească.

Cu o valoare estimată de 

50 de milioane de euro, no-

ul Spital Pediatric Monobloc 

va reuni toate secţiile actua-

lului Spital de Copii, cele ca-

re în prezent îşi desfăşoară 

activitatea în nu mai puţin 

de 14 clădiri afl ate în 9 loca-

ţii diferite din Cluj-Napoca, 

cu o distanţă medie de apro-

ximativ 4 km între ele.

A fost semnat contractul de predare-primire 
a terenului unde se va construi Spitalul Pediatric
Valoarea proiectului este de aproximativ 50 de milioane de euro

toate secţiile actualului Spital de Copii, cele care în prezent îşi desfăşoară activitatea în nu mai puţin de 14 clădiri afl ate în 9 locaţii diferite 
din Cluj-Napoca, cu o distanţă medie de aproximativ 4 km între ele

ALIN TIŞE | 
președintele CJ Cluj

 „Construirea noului 
spital pediatric în 
sistem monobloc
 este o certitudine. 
Consiliul Judeţean 
Cluj a obţinut – 
prin lege – un teren 
cu o suprafaţa de 16 
hectare, teren situat 
pe strada 
Borhanciului, foarte 
aproape de 
intersecţia cu strada 
Brâncuşi. Deja am 
demarat organizarea 
concursului 
internaţional de 
soluţii, concurs care 
ne va furniza cel mai 
bun proiect pentru 
un spital pediatric 
modern, cu facilităţi 
extinse, cu utilităţi şi 
infrastructură 
capabile să asigure 
servicii medicale 
la cel mai înalt nivel. 
Este cel mai important 
proiect al următorilor 
4 ani şi este 
un proiect 
care va fi  realizat 
din fonduri 
europene.“

Vaccinarea antigripală a 

cadrelor didactice este luată 

în considerare de către 

autorităţi, pe lângă persoa-

nele din categoriile de risc.

Se ia în calcul vaccinarea 

antigripală a profesorilor, du-

pă ce pe listă se afl au persoa-

nele din categoriile de risc ri-

dicat. Cadrele didactice vor fi  

vaccinate gratuit, spune mi-

nistrul Sănătăţii.

Până în prezent au fost con-

tractate 3 milioane de doze 

de vaccin antigripal.

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a declarat duminică, 

în cadrul unei conferinţe de 

presă susţinută la Iaşi, că al 

doilea val al pandemiei de CO-

VID-19 din ţara noastră de-

pinde foarte mult de modul 

în care sunt respectate în pre-

zent normele de prevenţie şi 

cât de scăzută va rămâne ast-

fel transmiterea comunitară.

„Avem nişte precauţii. In-

clud portul măştilor, distan-

ţare, dezinfectanţi. Avem o lu-

nă în care s-au redeschis re-

staurantele, teatrele şi cine-

matografele, reîntoarcerea din 

concedii, aglomerarea trans-

portului în comun, deschide-

rea şcolii, campanie electora-

lă, alegeri. Toate acestea au 

un numitor comun, respecta-

rea unor norme. Respectăm 

acele norme, avem o transmi-

tere comunitară scăzută, avem 

un număr scăzut de cazuri, 

ne menţinem pe acel platou 

cum suntem acum. Haideţi să 

respectăm aceste reguli şi să 

transformăm primul val 

într-un val decizional, pentru 

că al doilea val depinde foar-

te mult de modul în care ges-

tionăm primul val.”

Profesorii vor primi vaccinul antigripal, 
fiind în categoria de risc

Părinţii pot cere zile 

libere care sunt plătite 

de către angajator, pen-

tru a sta cu copilul 

acasă în perioada şcolii 

online. Valoare indemni-

zaţiei este de 75% 

din salariul brut.

Şcoala a început de o săp-

tămână, iar multe unităţi de 

învăţământ şi-au schimbat 

scenariul iniţial. Majoritatea 

copiilor învaţă online, şi toc-

mai de aceea este important 

pentru părinţi să ştie cum să 

procedeze pentru a cere câ-

teva zile libere plătite pen-

tru a sta cu copiii acasă.

Părinţii care au copii pâ-

nă în 12 ani sau care au co-

pii cu dizabilităţi până în 26 

de ani, au dreptul să solici-

te zile libere plătite de către 

angajator, explică Adrian 

Benţa, consultant economic.

„Părinţii care au copii 

până în 12 ani înscrişi în 

sistemul de învăţământ sau 

dacă au dizabilităţi şi au 

vârsta până în 26 de ani, 

indiferent că sunt angajaţi 

la stat sau la privat, au drep-

tul să solicite zile libere plă-

tite de către angajator, iar 

o parte din sume se vor de-

conta de la fondul de şo-

maj. Valoarea indemnizaţi-

ei este de 75% din salariul 

brut, dar fără a depăşi 75% 

din salariul mediu utilizat 

în economie pentru funda-

mentarea bugetului asigu-

rărilor sociale din anul 

2020”, a declarat consul-

tantul economic Adrian Ben-

ţa, citat de Digi24.

Angajaţii care NU pot 
solicita zile libere

Părinţii care nu au drep-

tul la zile libere sunt cei ca-

re lucrează în sistemul de 

ordine publică, apărare şi 

sistemul medical. Aceştia 

vor primi un spor la salariu 

– suma care li s-ar fi cuve-

nit dacă rămâneau acasă 

prin zile libere plătite.

De asemenea, indemni-

zaţia se acordă doar condi-

ţionat. Astfel, doar unul 

dintre părinţi are dreptul să 

primească aceste zile libe-

re plătite.

Adrian Benţa scoate în 

evidenţă şi faptul că părin-

tele care nu are zilele libe-

re plătite trebuie să fie ac-

tiv – fie salariat în câmpul 

muncii, fie un PFA activ.

Care părinți au dreptul la zile libere 
plătite în această perioadă?
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Senatorii discută introdu-

cerea unui stimulent 

pentru profesori, în ciuda 

avertismentului lansat de 

premierul Ludovic Orban.

Cu toate că prim-ministrul 

a spus că nu sunt sufi cienţi 

bani pentru astfel de stimu-

lente salariale şi ţara riscă să 

ajungă în incapacitate de pa-

tă, senatorii plănuiesc să vo-

teze în procedură de urgenţă 

amendamentul prin care pro-

fesorii ar putea primi un sti-

mulent de 2.000 de lei.

În momentul actual, sena-

torii din comisia de Muncă, 

iau în discuţie acest proiect 

de lege, pentru a-i da un ra-

port în procedura de urgen-

ţă, ca până la ora la care în-

cepe plenul, acest proiect să 

fi e discutat şi să primească 

un raport din partea senato-

rilor specialişti. Până la sfâr-

şitul săptămânii, proiectul ar 

putea ajunge la preşedinte 

pentru promulgare.

Stimulente 
pentru profesori

Proiectul de lege presupu-

ne abordarea unor stimulen-

te de risc pentru cadrele di-

dactice, atât pentru profesori 

cât şi pentru personalul auxi-

liar. Dascălii ar urma să pri-

mească 2.000 de lei pe lună 

pentru starea de alertă şi sta-

rea de urgenţă în fi ecare lu-

nă, iar personalul auxiliar 

1.500 de lei, bani care ar în-

semna un buget total de aproa-

pe 500 de milioane de lei.

Social-democraţii au de-

clarat că sursele de fi nanţa-

re pentru acest proiect ar pu-

tea fi  fondurile europene pe 

care le primeşte România sau 

economiile.

Câți bani ar putea primi 
cadrele didactice?
Senatul votează stimulentul pentru profesori

Emil Boc se afl ă în topul 

primarilor cu cel mai 

mare salariu din ţară, 

un lucru oarecum fi resc 

dacă analizăm numărul 

mare de sarcini pe care 

îl are edilul Clujului.

Începând cu 2017, primarii 

din toată ţara au dreptul să îşi 

stabilească singuri salariul cu 

menţiunea că trebuie respec-

tată o grilă de coefi cienţi. U-

nii primari au ales să meargă 

până la limita maximă a pla-

fonului, în timp ce alţii au ales 

să îşi fi xeze un salariu mediu.

Conform legii 153/2017 

cu privire la grila de salari-

zare, aleşii primesc banii în 

funcţie de categoria în care 

se încadrează. Pe grila de co-

efi cienţi, locul 1 este ocupat 

de este primarul general al 

Capitalei, urmat de către vi-

ceprimarul Bucureştilor, pri-

marii de sector, preşedinţii 

de consiliu judeţean şi pri-

marii municipiilor reşedinţă 

de judeţ, toţi cu coefi cientul 

9. Fiecare punct din coefi ci-

ent este echivalentul salariu-

lui minim brut.

Publicaţia Fanatik a prezen-

tat salariile primarilor din ma-

rile oraşe, în funcţie de decla-

raţiile lor avere, depuse sau 

care ar fi  trebuit depuse la mij-

locul acestui an.

Primarul din Iaşi 
are cel mai mare salariu

Pe primul loc este Mihai 

Chirica, primarul din Iaşi, ca-

re a trecut la venituri din sa-

larii suma 182.520 de lei, mai 

mult decât Gabriela Firea sau 

Emil Boc. Există două posi-

bile explicaţii pentru această 

situaţie: fi e Chirica şi-a fi xat 

o indemnizaţie mai mare de-

cât permite legea, una care 

depăşeşte 15.000 de lei lunar, 

fi e a trecut şi alte venituri de 

natură salarială, precum şi 

diferite sporuri.

Primari precum Cătălin Flu-

tur (Botoşani), Ion Lungu (Su-

ceava), Cosmin Necula (Ba-

cău), Cristi Misăilă (Focşani), 

Constantin Toma (Buzău), Adri-

an-Florin Dobre (Ploieşti), Ni-

colae Barbu (Giurgiu), Mihail 

Genoiu (Craiova), Marius Scre-

ciu (Drobeta Turnu Severin), 

Astrid Fodor (Sibiu), Cătălin 

Cherecheş (Baia Mare) şi Ni-

colae Robu (Timişoara) au o 

indemnizaţie de 164.268 de lei 

net pe an, adică maximul per-

mis în oraşele respective.

Boc, în topul primarilor 
cu cel mai mare salariu

Primarul Clujului este pe lis-

ta edililor care au depăşit plafo-

nul maxim admis, fi e din cau-

za unor mici erori de calcul, fi e 

datorită adăugării unor sporuri, 

diurne sau diverse decontări.

Emil Boc încasează anual 

un salariu de 164.460 de lei, 

fi ind pe o listă selectă cu Ovi-

diu Creţu (Bistriţa) – 165.452 

lei/ an, Florin Oancea (Deva) 

– 164.761 şi Antal Arpad (Sfân-

tu Gheorghe) – 164.270 lei în 

topul celor mai bine bine plă-

tiţi edili.

În 2020, primarul cu cel mai 

mic salariu declarat în oraşe-

le importante cel din Reşiţa, 

Ioan Popa, cu 127.939 de lei.

Emil Boc, în topul primarilor 
cu cel mai mare salariu din ţară
Începând cu 2017, primarii din toată țara au dreptul să își stabilească 
singuri salariul cu mențiunea că trebuie respectată o grilă de coeficienți

Emil Boc se afl ă în topul primarilor cu cel mai mare salariu din ţară
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Doar 1 din 10 oameni din 

lume este probabil să fi e 

protejat împotriva Covid-19 

în primul an al punerii la 

dispoziţiei a unui vaccin, 

au declarat experţii.

Analiza capacităţii globale 

de fabricaţie arată că doar do-

uă miliarde de doze ar putea 

fi  făcute în 2021, chiar dacă 

un vaccin ar fi  primit undă 

verde de către autorităţile de 

reglementare a siguranţei la 

începutul anului.

Astfel, vaccinul este pro-

babil să fi e sufi cient pentru a 

imuniza doar puţin peste 12% 

din cei 7,8 miliarde de oameni 

care au nevoie de el, conform 

doctotului Cleo Kontoravdi.

Nu toată lumea 
va avea acces la vaccin

Profesor asociat de ingine-

rie chimică, dr. Cleo Kontora-

vdi, a declarat că:

„Trebuie să fi m clari că, 

în primă instanţă, nu toată 

lumea va avea acces la vac-

cin. Nu avem capacitatea de 

producţie.”

În urma unor calcule, s-a 

constatat că, chiar dacă capa-

citatea de producţie s-ar du-

bla, aşa cum este planifi cat, 

în următoarele 12 luni, mai 

puţin de jumătate din popu-

laţia lumii ar putea fi  proteja-

tă până la sfârşitul anului 2022.

Restricţiile se vor prelungi

Astfel, în ciuda descope-

ririi vaccinului anti-Covid, re-

stricţiile şi măsurile de pro-

tecţie vor fi  necesare şi în anii 

următori, cu expecţia cazu-

lui în care va exista un avans 

tehnologic ce va permite ac-

celerarea producţiei. Totuşi, 

producerea de cantităţi mari 

de vaccin este doar unul din-

tre numeroasele obstacole ca-

re vor trebui depăşite în lu-

nile ce urmează.

Vaccinul anti-Covid-19 nu ne va salva pe toţi

Românii care se întorc din 

alte ţări vor fi  supuşi unui 

test COVID, iar dacă aces-

ta va ieşi negativ nu vor 

mai sta la izolare 14 zile.

Există posibilitatea ca per-

soanele care se întorc din stră-

inătate sa nu mai fi e obligate 

să stea 14 zile în izolare da-

că prezintă un test COVID ne-

gativ, a anunţat Ludovic Or-

ban, potrivit Digi24.

„Noi am aşteptat pentru că 

la nivelul UE există o dezba-

tere pentru că se încearcă 

adoptarea unor măsuri comu-

ne. Săptămâna această vom 

analiza evoluţiile din fi ecare 

ţară şi vom decide în CNSU 

dacă vom da posibilitatea de 

a utiliza modalitatea de tes-

tare. Adică să înlocuim peri-

oada de carantinare de 14 zi-

le în cazul în care se efectu-

ează un test negativ. Suntem 

în discuţii şi în cursul acestei 

săptămâni vom lua o decizie”, 

a declarat premierul.

Ludovic Orban a mai spus 

că în ceea ce priveşte măsuri-

le interne, acestea rămân în vi-

goare. Cu toate că România a 

avut noi recorduri ale infecţii-

lor cu coronavirus, premierul 

a declarqat că nu este o creş-

tere care să ne îngrijoreze”.

„În ceea ce priveşte mă-

surile interne, sunt cele care 

sunt în vigoare. Ele sunt sta-

bilite în funcţie de nivelul de 

răspândire. Noi am stabilit 

care sunt criteriile pe baza 

cărora se pot lua diferite mă-

suri. Pe analiza noastră, chiar 

dacă am avut o uşoară creş-

tere, nu este o creştere care 

să ne îngrijoreze”, a mai de-

clarat premierul.

Test COVID în loc de 14 zile de izolare 
pentru cei care se întorc din străinătate

Vârsta pacienţilor cu 

forme grave de Covid-19 

a scăzut, în ultima perioa-

dă, şi tot mai multe per-

soane de 35-40 de ani 

fac forme severe ale bolii.

Tot mai mulţi tineri fac 

forme grave de Covid, astfel 

că medicul Radu Ţincu, de 

la Spitalul Floreasca spune 

că perioada concediilor, re-

luarea serviciului, dar şi în-

ceputul şcolar sunt factori 

care au favorizat infectarea 

celor tineri, activi.

O parte dintre persoanele 

tinere au chiar o predispoziţie 

genetică de a face forme mai 

grave ale virusului.Aceste for-

me severe sunt, în opinia lui, 

determinate de o furtună de 

molecule infl amatorii.

Formele severe 
sunt condiţionate 
de genetica fi ecărui om

„Din păcate, la tineri, 

formele severe sunt deter-

minate de o furtună de mo-

lecule inflamatorii. Se pare 

că această furtună de cito-

kine proinflamatorii este 

condiţionată de genetica fi-

ecăruia dintre noi, astfel în-

cât nu se poate previziona 

care persoane vor dezvolta 

o formă fulminantă de Co-

vid-19 şi care nu”, a preci-

zat medicul.

Virusul devastează între-

gul organism prin răspunsul 

imun exagerat.

„Toate organele vor fi  afec-

tate de prezenţa acestor mo-

lecule infl amatorii, şi, de 

fapt, organismul intră într-un 

cerc vicios în care virusul 

este doar un punct de pleca-

re, urmează descărcarea a-

ceasta de molecule infl ama-

torii care vor duce organis-

mul într-o degringoladă, toa-

te funcţiile lui vor fi  afecta-

te”, a mai adăugat el.

Tinerii au predispoziţie genetică 
spre a face forme mai grave de COVID-19

Un medic cunoscut 

a făcut un experiment 

pentru a demonstra 

că purtarea măştii nu 

le face rău copiilor. 

Iată cinci măsuri simple 

şi uşor de urmat pentru 

a proteja copiii de infecta-

rea cu coronavirus.

Medicul Mihai Craiu a enu-

merat cinci măsuri pentru pro-

tejarea copiilor de infecţia cu 

coronavirus. Acestea sunt sim-

ple şi uşor de urmat.

5 măsuri pentru a-i proteja 
pe elevi de Covid-19

După părerea medicului, 

pentru a ne proteja copiii de 

infectarea cu noul coronavi-

rus, este necesar să luăm, con-

comitent, 5 măsuri. În primul 

rând, copiii care prezintă simp-

tome nu trebuie duşi la şcoa-

lă. Elevii şi profesorii trebuie 

să poarte mască, să evite să 

îşi atingă zona ochilor şi să 

păstreze distanţa. La fel de 

importantă este şi aerisirea 

claselor, pentru a împiedica 

acumularea de aerosoli cu în-

cărcătură virală:

„Dar în România ne tra-

ge curentul, mă tem că o să 

stăm cu geamurile închise”, 

a spus medicul, susţinând 

că profesorii trebuie să aeri-

sească clasele, deoarece nu 

îi va trage curentul.

Purtarea măştii 
nu produce hipoxie

Pentru a demonstra că pur-

tarea măştii de protecţie nu 

scade saturaţia de oxigen, me-

dicul Mihai Craiu a făcut un 

experiment de două ori: a pur-

tat, în acelaşi timp, atât vizi-

eră, cât şi o mască.

Medicul susţine concluzia 

că purtatul măştii nu produ-

ce hipoxie, după ce, în cadrul 

unei conferinţe de o oră, a 

purtat cele două măsuri de 

protecţie, concomintent, deşi 

el suferă de astm, urmărind 

reacţia corpului cu ajutorul 

unui puloximetru de spital.

„În momentul în care am 

înţeles că există foarte multe 

puncte de vedere diferite, am 

repetat experimentul în cadrul 

unei conferinţe, realizate de 

departamentul nostru de co-

municare al Institutului, în ca-

re am răspuns întrebărilor pă-

rinţilor, purtând şi mască, şi 

vizieră. A fost o întregistrare 

de aproape o oră, am răspuns 

şi am stat cu pulsoximetrul la 

deget, cu un pulsoximetru pro-

fesional de spital. Şi oamenii 

au putut să vadă că, timp de 

o oră, doctoul Mihai Craiu, 

un om de o anumită vârstă şi 

care are astm, nu s-a desatu-

rat, nu i s-a făcut rău. A pu-

tut să răspundă coerent tutu-

ror întrebărilor, purtatul măş-

tii nu produce hipoxie”, a ex-

plicat el pentru Digi24.

Părinţii nu trebuie 
să-şi verse emoţiile 
asupra copiilor

În urma interacţiunilor cu 

mai mulţi copii la cabinet, 

acesta a concluzionat că ele-

vilor nu le este atât de greu 

să poarte mască, pe cât con-

sideră unii adulţi:

„Copiii nu au fost foarte 

sâcâiţi de mască, nici măcar 

cei mai plinuţi care au tran-

spirat mai mult. Cred că în 

acest moment, la copii domi-

nă sentimentul de bucurie a 

revederii. Părinţii şi bunicii 

sunt foarte emoţionaţi şi cel 

mai mare bine pe care îl pot 

face copiilor este să nu le ver-

se în cap aceste emoţii. Co-

piii se vor încărca de emoţi-

ile noastre.”

Cu toate că un copil poa-

te purta, fără probleme, o 

mască timp de 45 de minu-

te sau o oră, medicul reco-

mandă o pauză de câteva 

minute, în aer liber, fără mas-

că, dar cu respectarea dis-

tanţării fi zice.

Apelul unui medic către profesori: 
Aerisiți clasele, că nu ne trage curentul!
Elevii şi profesorii trebuie să poarte mască, să evite să îşi atingă zona ochilor şi să păstreze distanţa

Cu toate că un copil poate purta, fără probleme, o mască timp de 45 de minute sau o oră, medicul recomandă o pauză de câteva minute, 
în aer liber, fără mască, dar cu respectarea distanţării fi zice

MIHAI CRAIU | medic
 „Copiii nu au fost foarte 
sâcâiţi de mască, nici 
măcar cei mai plinuţi 
care au transpirat mai 
mult. Cred că în acest 
moment, la copii 
domină sentimentul 
de bucurie a revederii. 
Părinţii şi bunicii sunt 
foarte emoţionaţi şi cel 
mai mare bine pe care 
îl pot face copiilor este 
să nu le verse în cap 
aceste emoţii. 
Copiii se vor încărca 
de emoţiile noastre“
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Maşina miresei, 
ridicată 
de Poliţia Locală 
din Parcul Central
Amintire de neuitat din ziua 
nunţii pentru un cuplu de 
clujeni. Maşina miresei, parcată 
în proximitatea Parcului 
Central, a fost ridicată de 
poliţiştii locali.
Nu este o glumă. 
Totul s-a petrecut sâmbătă, 
19 septembrie, când mirii şi 
alaiul de invitaţi au oprit în 
Parcul Central pentru o scurtă 
şedinţă foto.
Când s-au întors la maşini, mirii 
au avut parte de o surprinză. 
Maşina le fusese ridicată, fiind, 
cel mai probabil, parcată ilegal.

Poza zilei

25 de asociaţii din sectorul 

de transport aerian şi 

turism, între care şi Airport 

Council International, 

au semnat o scrisoare des-

chisă adresată preşedintelui 

Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen.

Asociaţiile semnatare, între 

care se numără Airport Council 

International (ACI), din a cărei 

board face parte şi directorul Ae-

roportului Internaţional Cluj, 

David Ciceo, declară că sprijină 

cadrul de lucru pentru elimina-

rea restricţiilor de circulaţie în 

UE propus de Comisia Europea-

nă, considerând că acesta este 

un pas important în direcţia re-

venirii activităţii sectoarelor trans-

portului aerian şi a turismului, 

oferind criterii comune pentru 

evaluarea riscurilor şi cartogra-

fi erea aferentă a ţărilor UE/SEE 

şi a Regatului Unit.

Asociaţiile consideră că es-

te nevoie ca acest cadru să fi e 

aprobat urgent de toate state-

le europene, însă, se pare că 

multe state membre au rezer-

ve şi ar putea fi  reticente în 

implementarea acestuia.

„Acest lucru este alarmant 

pentru sectorul nostru, întru-

cât eşecul în implementarea 

propunerii Comisiei ar omorî 

orice şansă de revenire a ce-

lor două sectoare. Acest lucru 

ameninţă direct traiul a 27 de 

milioane de europeni care se 

bazează pe locurile de muncă 

puse la dispoziţia companiilor 

aeriene, aeroporturilor sau a 

operatorilor turistici. Această 

situaţie haotică necesită impli-

carea personală de îndată a 

dumneavoastră, ca preşedinte 

al Comisiei Europene. Astfel 

vă solicităm să faceţi această 

chestiune prioritatea dumnea-

voastră şi să adresaţi acestă 

problemă direct cu liderii sta-

telor membre”, se arată în scri-

soarea adresată preşedintelui 

CE, Ursula von der Leyen.

Ce propun liderii 
din aviaţie?

Asociaţiile din sectorul avi-

aţiei civile solicită Comisiei Eu-

ropene să creeze un protocol de 

testare la nivelul tuturor state-

lor membre, în aşa fel încât re-

stricţiiile de circulaţie impuse 

de ţările din UE să fi e elimina-

te şi înlocuite cu obligativitatea 

prezentării unui test negativ la 

trecerea graniţei unui stat.

„În timp ce anumite restric-

ţii de circulaţie rămân ridica-

te în interiorul graniţelor unor 

state, călătoriile între state din 

cadrul Uniunii Europene con-

tinuă să fi e tratate diferit fără 

o justifi care adesvată. Rectric-

ţiile de circulaţie extreme nu 

sunt bazate pe limitarea riscu-

rilor. Nu sunt un mod efi cient 

de a lupta cu pandemia. Vă so-

licităm să garantaţi că Comi-

sia Europeană preia conduce-

rea în dezvoltarea unui proto-

col european de testare pen-

tru călătorii şi implementarea 

sa pentru a evita carantinarea 

şi a redeschide graniţele.

Comisia trebuie să unească 

urgent statele membre, indus-

tria şi experţi din sănătate pen-

tru dezvoltarea protocolului. A-

ceasta este singura modalitate 

de a ne mişca spre o abordare 

bazată pe limitarea riscurilor. 

Un protocol european de tes-

tare ar permite eliminarea mă-

surilor de carantinare pentru 

persoanele care călătoresc din 

zone gri/roşii. De asemenea, 

crearea acestui protocol este fo-

lositoare în implementarea li-

bertăţii de mişcare a persoane-

lor, punând capăt discrimină-

riilor din prezent”, se mai ara-

tă în scrisoare.

Directorul Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” Cluj, 

membru în boardul Asociaţiei 

Airport Council International a 

fost prezent ieri la evenimen-

tul „Aviation Night” de la Fran-

kfurt, unde a luat cuvântul în 

calitate de speaker, în cadrul 

evenimentului „Starea actuală 

a cerului european”, în care au 

fost abordate problemele cu ca-

re aviația civilă se confruntă şi 

au fost formulate propuneri 

pentru relansarea acestui sec-

tor de activitate.

Măsuri pentru relansarea 
transporturilor aeriene
Liderii europeni din sectorul aviaţiei cer CE crearea unui protocol 
de testare şi eliminarea restricţiilor de călătorie între statele membre

EXTRAS DIN 
SCRISOAREA ADRESATĂ 
PREŞEDINTELUI CE, 
URSULA VON DER LEYEN 

 „Acest lucru ameninţă 
direct traiul a 27 de 
milioane de europeni 
care se bazează pe 
locurile de muncă 
puse la dispoziţia 
companiilor aeriene, 
aeroporturilor sau a 
operatorilor turistici.“
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SCANEAZĂ AICI 
PENTRU MAI MULTE DETALII
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Asociația Blondie sare în 

ajutorul unui campion 

mondial la karate care a 

rămas paralizat. Zborul 

către Barcelona are loc 

astăzi, unde tânărul va 

benefi cia de operația 

necesară pentru a putea 

merge din nou.

Este vorba despre Florin 

Mureşan, care a rămas para-

lizat, vara trecută, după ce 

şi-a fracturat coloana cervica-

lă. Acest lucru s-a întâmplat 

când Florin era în vacanţă şi 

a sărit în piscină, lovindu-se 

cu capul de beton.

Tânărul de 28 de ani din 

Hunedoara a adus nenumă-

rate medalii pentru România 

şi este angajat al Penitencia-

rului Arad.

În urma nenorocirii, cole-

gii şi prietenii lui s-au mobi-

lizat pe reţelele de socializa-

re şi au încercat să adune bani 

pentru operaţiile de care Flo-

rin are nevoie pentru a putea 

păşi din nou.

Federaţia Română de Ka-

rate Tradiţional a făcut apel 

la cei care-l pot ajuta pe Flo-

rin în clipele delicate prin 

care trece. Sportivul are ne-

voie de operaţii şi tratament 

pentru lungul proces de re-

cuperare care îl aşteaptă.

Florin este un om cu un 

suflet bun, curajul și 

peseverența fi ind cuvintele ca-

re îl defi nesc. 

Asociația Blondie a să-

rit în ajutorul lui Florin, 

astfel încât, marți, 22 sep-

tembrie, tânărul va zbura 

din Cluj la Barcelona pen-

tru a beneficia de operația 

necesară ca să poată păși 

din nou.

Asociația Blondie: un nou zbor 
pentru un campion mondial la karate

VEZI AICI MESAJUL EMOȚIONANT 
AL LUI FLORIN

Chiar dacă a venit toam-

na, vremea bună nu a ple-

cat de tot. Aşa că acum 

este momentul să profi taţi 

la maxim de ce a mai 

rămas din vară!

Aşadar, v-am pregătit câ-

teva locaţii în aer liber în ca-

re să vă petreceţi timpul. Pe 

lângă cele mai cunoscute par-

curi, cum ar fi  Parcul Central 

sau Parcul Iulius, mai există 

şi altele care v-ar putea încân-

ta şi unde puteţi să evitaţi cât 

de cât aglomeraţia.

Parcul Etnografi c este 

unul dintre cele mai frumoase 

locuri din Cluj-Napoca. Zona 

este una foarte mare şi destul 

de izolată de restul oraşului. 

Ajunşi aici, veţi simţi că vă în-

toarceţi puţin în timp şi admi-

raţi vremurile trăite de bunicii 

şi străbunicii noştri, fi ind toto-

dată, cuprinşi de linişte şi pa-

ce. Parcul cuprinde căsuţe vechi 

cu prispă şi căruţe la care le-a 

trecut timpul, dar care formea-

ză o imagine de viaţă rurală. 

Locul este înconjurat de ver-

deaţă şi este izolat complet de 

sunetul aglomeraţiei de oraş.

Parcul Detunata sau Mer-

cur din cartierul Gheorgheni es-

te situat pe Aleea Detunata, de 

unde vine şi primul nume. Lo-

caţia se aseamănă izbitor cu o 

mică pădure datorită abunden-

ţei de copaci şi verdeaţă, şi are 

câteva locuri amenajate în care 

puteţi desfăşura diverse activi-

tăţi. Există o zonă amenajată cu 

măsuţe şi bănci, loc perfect pen-

tru un joc de table, şah sau pur 

şi simplu o poveste. Lângă a-

ceastă zonă, regăsim şi un foi-

şor destul de mare, iar aproape 

de acesta sunt amplasate două 

mese pentru tenis de masă. Par-

cul este perfect şi pentru plim-

batul animalelor de companie, 

având zone special amenajate, 

sau pentru plimbatul cu bicicle-

ta. Totodată, agăţatul unui ha-

mac este o variantă foarte bu-

nă, datorită numărului mare de 

copaci din parc.

Dacă tolănitul într-un ha-

mac nu este ceea ce îţi doreşti, 

există şi o parte a parcului des-

tinată echipamentului de fi t-

ness, iar pentru copii există lo-

curi special amenajate, lângă 

care este pus un leagăn destul 

de mare unde părinţii îi pot 

aştepta şi veghea. Astfel, Par-

cul Detunata este plin de sur-

prize pentru cei care îşi doresc 

un loc mai liniştit în care să 

scape de griji.

Tot din Gheorgheni, Baza 
Sportivă reprezintă un parc 

în care vă puteţi petrece tim-

pul liber. Pentru iubitorii spor-

turilor, acesta este locul per-

fect, fi ind amenajat cu o zona 

destinată echipamentelor de 

fi tness, piste pentru biciclete, 

pentru alergat, o zonă amena-

jată pentru iubitorii de ska-

te-uri şi diverse alte sporturi. 

Totuşi, parcul nu este destinat 

doar celor care doresc să facă 

mişcare. Clujenii iubitori de 

plimbări pot să urmeze aleile 

parcului. Pe lângă acest lucru, 

şi aici există o zona destinată 

copiilor şi câteva foişoare în 

care puteţi să vă aşezaţi liniş-

tiţi, lângă iarba verde, cu pri-

etenii la o poveste. Lângă parc 

există şi o zonă special ame-

najată căţeilor.

Tot ca o mică pădure este 

şi Parcul Iuliu Prodan din 

cartierul Zorilor. Cu toate că 

în trecut, parcul a primit nu-

meroase jigniri, în prezent u-

nii clujeni l-ar descrie ca o „oa-

ză de linişte”, plin de verdea-

ză, cântece de păsărele şi ve-

veriţe. Sigur că şi aici există 

diverse locuri amenajate unde 

copiii se pot distra sau pentru 

tenis de masă, dar mai impor-

tant, este un loc perfect pen-

tru a face o mică escapadă cu 

familia, chiar fără să părăseşti 

oraşul. Nu îţi vei da seama că 

încă te afl ii în zona urbană. 

Parcul e perfect pentru un pic-

nic liniştit cu familia, dar şi 

aici avem zone amenajate pen-

tru aparatele de gimnastică.

Un alt parc unde puteţi să 

vă izolaţi pentru câteva ore de 

aglomeraţia urbană este Par-
cul Feroviarilor din cartierul 

Mărăşti. Cu toate că zona încă 

nu a fost reamenajată, lucru ca-

re o să se întămple în viitor, pro-

iectul de modernizare fi ind de-

ja aprobat, chiar şi acum poate 

să reprezinte un loc perfect pen-

tru a-ţi petrece timpul într-un 

spaţiu liniştit. Pe viitor, parcul 

va avea locuri de joacă pentru 

copii, echipament de fi tness, ru-

te pentru biciclete şi două lacuri 

de agrement, dar până atunci 

ne putem bucura de o zonă ver-

de, liniştită, aproape de apă şi 

departe de grijile urbane.

5 parcuri din Cluj în care te poţi 
deconecta de aglomeraţia de la oraş
Plimbările pe afară, tolănitul într-un hamac, ieșitul la un picnic în aer liber sunt 
doar câteva dintre activitățile pe care le puteți desfășura în parcurile clujene

 Parcul Etnografi c cuprinde căsuţe vechi cu prispă şi căruţe la care le-a trecut timpul            Baza Sportivă - un parc în care vă puteţi petrece timpul liber 
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Prim-ministrul ungar 

Viktor Orban (foto) şi-a 

exprimat sprijinul luni 

pentru Donald Trump în 

realegerea ca preşedinte 

al Statelor Unite, decla-

rând că rivalii democraţi 

ai acestuia au forţat 

un „imperialism moral” 

asupra lumii pe care lide-

rii iliberali ca şi el îl res-

ping, relatează Reuters.

„Susţinem victoria lui Do-

nald Trump, deoarece cunoaş-

tem bine diplomaţia guver-

nelor democrate americane, 

bazată pe imperialism moral. 

Am fost forţaţi să-l probăm 

înainte, nu ne-a plăcut, nu 

vrem să se repete”, a scris 

Orban într-un eseu.

Naţionalistul Orban se con-

fruntă cu alegeri parlamentare 

la începutul anului 2022, o pro-

vocare pentru guvernarea sa 

de un deceniu în Ungaria pe 

fondul impactului economic şi 

social al unui al doilea val de 

noi infecţii cu coronavirus.

Votul ar fi  decisiv în timp 

ce elita liberală internaţiona-

lă vizează distrugerea conser-

vatorilor creştini în Europa, a 

declarat el.

Ungaria şi alte ţări din Eu-

ropa Centrală vor plasa efi ci-

enţa economică deasupra po-

liticilor Uniunii Europene pre-

cum „obiectivele climatice ri-

dicate la absurditate, o Euro-

pă socială, un cod fi scal co-

mun şi o societate multicul-

turală”, a adăugat Orban.

Viktor Orban îl susţine 
pe Donald Trump 
la alegerile din toamnă

Comunitatea globală trebu-

ie să facă mai mult pentru 

a combate foametea, sără-

cia şi inegalitatea în con-

textul în care criza alimen-

tară mondială se înrăută-

ţeşte în pandemie, a trans-

mis duminică organizaţia 

caritabilă de apărare a 

drepturilor copiilor World 

Vision, potrivit DPA.

Aproximativ 820 de mili-

oane de persoane suferă de 

foamete şi unul din şapte co-

pii este subnutrit, a precizat 

ONG-ul înainte de celebrările 

de la New York pentru mar-

carea a 75 de ani de la crea-

rea ONU.

Obiectivul de a reduce de-

cesele în rândul copiilor nu 

este abordat cu eforturi de du-

rată, a declarat Marwin Me-

ier, din partea World Vision 

Germania.

Numai în 2019, 5,2 milioa-

ne de copii au murit înainte 

să împlinească vârsta de cinci 

ani, din cauza foametei, pne-

umoniei, complicaţiilor la naş-

tere, diareei sau malariei.

„Efectele secundare ale 

pandemiei de COVID-19 ne 

da şi mai mult înapoi”, a 

spus Meier, invocând sus-

pendarea campaniilor de vac-

cinare, presiunea asupra sis-

temelor de sănătate şi între-

ruperile în programele de nu-

triţie pentru copii.

Progresele obţinute cu ma-

re greutate sunt acum în pe-

ricol, a mai declarat el.

Pandemia de coronavirus a 

aruncat în sărăcie un număr 

suplimentar de 150 de milioa-

ne de copii, conform UNICEF.

Numărul copiilor care tră-

iesc în familii sărace în ţări 

cu venituri mici şi medii ar 

putea creşte cu 15%, ajun-

gând la 1,2 miliarde, a adău-

gat Fondul ONU pentru copii.

World Vision cere eforturi 

mai mari pentru a se comba-

te cauzele profunde ale sără-

ciei, foametei şi inegalităţii şi 

pentru a se extinde sistemele 

de sănătate şi securitate soci-

ală, pentru a se îmbunătăţi ac-

cesul la educaţie şi pentru dez-

voltarea unor sisteme agrico-

le şi alimentare sustenabile.

Organizaţia caritabilă face 

apel de asemenea la egalitatea 

de gen şi la un comerţ echita-

bil, înaintea Adunării Genera-

le a ONU care începe marţi.

ONU, somat să depună 
mai multe eforturi pentru 
combaterea foametei 
în timpul pandemiei

Schimbările climatice se 

acutizează de la an la an, 

scrie The Guardian, care 

a publicat cel mai recente 

date privind încălzirea 

globală ale Administraţiei 

Naţionale Oceanice 

şi Atmosferice (NOAA) 

din Statele Unite.

Anul 2020 a venit la pachet 

cu cea mai caldă vară înregis-

trată vreodată în emisfera nor-

dică, potrivit oamenilor de şti-

inţă americani.

Astfel, în lunile iunie, iu-

lie şi august din acest an în 

această zonă a Terrei s-au în-

registrat temperaturi cu 1,17 

grade Celsius mai mari decât 

media secolului XX, potrivit 

NOAA. Totodată, luna august 

2020 a fost a doua cea mai 

caldă lună august din istoria 

planetei noastre.

Schimbările climatice ca-

uzate de om afectează dife-

rit diverse zone ale planetei. 

Spre exemplu, în nordul Ru-

siei temperaturile au fost cu 

cel puţin 2 grade peste me-

die, la fel ca în cazul nord-ves-

tului şi sud-vestului Statelor 

Unite. În Europa, Asia şi Ca-

raibe a fost înregistrată cea 

mai caldă perioada ianua-

rie-august din istorie.

Vara 2020, cea mai caldă din istorie în emisfera nordică

Taj Mahal, monument 

emblematic al Indiei, s-a 

redeschis pentru vizitatori 

luni după o pauză de şase 

luni cauzată de pandemia de 

coronavirus, într-o ţară care 

încearcă să revină la o anu-

mită stare de normalitate în 

pofi da creşterii numărului 

de infectări cu SARS-CoV-2, 

informează AFP.

Cu o populaţie de 1,3 mi-

liarde de locuitori, India a ra-

portat peste 5,4 milioane de 

cazuri de COVID-19, ocupând 

locul al doilea în clasamentul 

celor mai afectate ţări din lu-

me după Statele Unite, şi în-

registrează aproape 100.000 

de cazuri noi în fi ecare zi.

Dar, după izolarea popula-

ţiei la nivel naţional, decreta-

tă la sfârşitul lunii martie, re-

laxată ulterior în etape de la 

începutul lunii iunie şi care a 

privat de venituri zeci de mi-

lioane de persoane, prim-mi-

nistrul indian Narendra Modi 

nu se arată deloc tentat să 

imite autorităţile din alte ţări 

care au decis să implemente-

ze din nou măsuri de izolare.

Din contră, guvernul indi-

an relaxează gradual măsuri-

le pentru a ajuta economia na-

ţională, ridicând restricţiile im-

puse în domenii precum cur-

sele aeriene interne, transpor-

tul feroviar, funcţionarea pie-

ţelor şi a restaurantelor. De a-

semenea, guvernul de la New 

Delhi a autorizat din nou, în-

cepând de luni, vizitele la Taj 

Mahal, celebrul monument ca-

re a fost închis pe 17 martie.

Construit în secolul al 

XVII-lea în nordul Indiei, în 

oraşul Agra, situat la aproxi-

mativ 180 de kilometri sud de 

New Delhi, acest mausoleu 

din marmură albă este cel mai 

vizitat monument din ţară, 

atrăgând anual peste şapte 

milioane de turişti.

Veritabilă bijuterie arhitec-

turală a artei indo-islamice, 

Taj Mahal a fost construit de 

împăratul mogul Shah Jahan 

în memoria soţiei sale prefe-

rate, Mumtaz Mahal, deceda-

tă în 1631, şi fi gurează pe lis-

ta Patrimoniului Mondial re-

dactată de UNESCO.

Un protocol strict se aplică 

în privinţa purtării măştilor sa-

nitare şi respectării normelor 

de distanţare fi zică, au dat asi-

gurări autorităţile locale. Vizi-

tatorii nu au voie să atingă mar-

mura edifi ciului şi celebra ban-

că pe care turiştii se fotografi -

ază de obicei în faţa monumen-

tului a fost plastifi ată pentru a 

putea fi  dezinfectată cu regu-

laritate, fără a fi  avariată.

5.000 de vizitatori pe zi

Luni dimineaţă, aproxima-

tiv 200 de vizitatori erau pre-

zenţi la faţa locului. Gardienii 

le reaminteau să îşi repună măş-

tile sanitare după ce se fotogra-

fi au în faţa monumentului.

Numărul de vizitatori a fost 

plafonat la 5.000 pe zi – un 

sfert din numărul obişnuit -, 

cu acces în două intervale ora-

re, iar biletele pot fi  procura-

te doar prin rezervări online.

Aceste măsuri de precauţie 

nu sunt neapărat respectate 

peste tot în ţară, în special în 

zonele rurale, unde numărul 

infectărilor este în creştere.

„În India, dar şi în lumea 

întreagă, se instalează o anu-

mită stare de oboseală a po-

pulaţiei faţă de măsurile ex-

treme adoptate pentru a com-

bate răspândirea noului coro-

navirus”, a explicat Gautam 

Menon, profesor de fi zică şi 

biologie la Universitatea A-

shoka, adăugând că se aşteap-

tă la o creştere a numărului 

de infectări.

Mulţi experţi estimează 

că numărul real al cazurilor 

din India, în pofi da testelor 

efectuate în fi ecare zi pe 

eşantioane de peste 1 mili-

on de persoane, depăşeşte 

cu mult cifrele ofi ciale. La 

fel s-ar întâmpla şi în privin-

ţa numărului deceselor (pes-

te 86.000 în prezent), întru-

cât multe dintre ele nu sunt 

înregistrate corect nici în vre-

muri normale.

O anumită rezistenţă a în-

ceput să se facă totuşi remar-

cată în privinţa măsurilor gu-

vernamentale de relaxare.

Şcolile s-au redeschis luni 

pentru elevii indieni cu vâr-

ste cuprinse între 14 şi 17 ani, 

pe bază de voluntariat, însă 

mai multe state indiene con-

sideră că această măsură a 

fost luată prea devreme.

Taj Mahal s-a redeschis, în ciuda 
creşterii infectărilor cu COVID-19
După șase luni de pauză, Taj Mahal (India) a primit primii vizitatori

Mausoleu din marmură albă este cel mai vizitat monument din India, atrăgând anual peste şapte milioane de turişti
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În primăvară, când 

România se pregătea să 

treacă la starea de urgen-

ţă, şcolile s-au închis, iar 

elevii au fost trimişi acasă 

fără să se ştie ce se va 

întâmpla pe viitor. Soluţia 

a fost identifi cată imediat, 

acolo unde a fost posibil: 

noile tehnologii. Numai 

că nu toţi au avut acces la 

internet şi nu toţi profeso-

rii au fost pregătiţi pentru 

o astfel de situaţie.

Un studiu realizat de In-

stitutul de Sociologie al Aca-

demiei Române în colabora-

re cu Centrul Comun de Cer-

cetare al Comisiei Europene 

(JRC) arată trecerea de la 

predarea faţă în faţă la şcoa-

la online nu a dus la o creş-

tere semnifi cativă a dispozi-

tivelor digitale în familiile 

elevilor. Tot telefonul rămâ-

ne instrumentul preferat, în 

defavoarea dispozitivelor 

considerate optime pentru 

predare – laptopul/calcula-

torul sau tableta, după cum 

arată edupedu.ro.

Cât au stat elevii 
pe internet

Studiul arată că elevii au stat 

peste şapte ore pe internet, aproa-

pe dublu faţă de timpul petre-

cut pe Internet doar pentru şcoa-

lă. Şi, în continuare, cele mai 

frecvente dispozitive digitale ale 

familiilor sunt telefoanele smart 

(3 dispozitive / familie este a-

tât media cât şi mediana), ur-

mate de PC/laptop (2 dispozi-

tive / gospodărie) şi tablete (un 

dispozitiv per gospodărie).

Concluzii interesante:

În timpul crizei COVID-19 

din primăvara lui 2020, în jur 

de una din cinci familii şi-a su-

plimentat dispozitivele digita-

le din gospodărie, cele mai mul-

te cu telefoane de tip smart, ur-

mate de PC/laptop şi tablete.

În jur de 7 din 10 copii au 

declarat că în perioada „sta-

tului acasă” au folosit mai 

mult smartphone-ul şi calcu-

latorul / laptopul. Aproxima-

tiv 5% au început să foloseas-

că un dispozitiv digital în a-

ceastă perioadă (cei mai mul-

ţi începând să folosească lap-

topul; tableta este dispoziti-

vul digital cel mai puţin folo-

sit de copii.

Competenţele digitale 
şi practicile online 
ale copiilor:

• Cei mai mulţi au compe-

tenţe digitale care sunt legate 

de media sociale sau practici-

le de comunicare online (8 din 

10 declară că ştiu să foloseas-

că aplicaţiile de videoconferin-

ţe, 7 din 10 ştiu ce se cade şi 

ce nu se cade să distribuie on-

line, iar un procent asemănă-

tor stie să modifi ce setările de 

confi denţialitate ale unui cont 

de pe o platformă socială.

• Competenţele informa-

ţionale şi cele care ţin de ce-

tăţenia digitală sunt relativ 

mai scăzute.

• Creşterea competenţelor 

digitale în perioada COVID-19 

a variat cel mai mult cu ciclul 

de şcolarizare, de la 3,9 sco-

rul la copiii din ciclul primar, 

la 5 scorul celor de la liceu.

• În ceea ce priveşte prac-

ticile informative online, 7 

din 10 copii declară că în a-

ceastă perioadă au învăţat 

mai mult căutând lucruri pe 

internet, decât în perioada 

anterioară; în acelaşi timp, 

cel mai puţin creşte procen-

tul celor care au căutat ştiri 

online (37%).

Cât timp au petrecut copiii pe internet 
pentru şcoala online. Concluzii-surpriză!
În 2020, sistemul educațional din România a descoperit și școala online, o tranziție 
forțată de pandemie. În acest context, un studiu vine cu concluzii surprinzătoare.

Elevii au stat peste şapte ore pe internet, aproape dublu faţă de timpul petrecut pe Internet doar pentru şcoală

ȘCOALA ONLINE

5%
dintre elevii 
din România 
au început 
să folosească 
dispozitivele 
digitale odată 
cu școala online

Comedia „Schitt's Creek”, 

„Succession” – saga unei 

familii implicate în lupta 

pentru controlul unui 

imperiu media – şi disto-

pia „Watchmen” au domi-

nat Premiile Emmy, decer-

nate duminică în cadrul 

unei gale desfăşurate 

âsub semnul pandemiei 

de coronavirus, la care 

cele mai multe dintre 

vedete au participat 

de pe canapele sau din 

grădinile propriilor locu-

inţe, îmbrăcate în ţinute 

diverse, de la rochii sau 

hanorace până la pijama-

le, informează Reuters.

„Bună seara şi bun venit 

la PandEmmys!”, a spus 

Jimmy Kimmel, gazda cere-

moniei, în deschiderea galei, 

presărată cu numeroase sche-

ciuri şi glume despre traiul în 

izolare la domiciliu.

„Succession”, produs de 

HBO, o poveste picantă des-

pre confl ictele din interiorul 

unei familii care deţine un im-

periu media, a fost desemnat 

cel mai bun serial dramatic, 

iar Jeremy Strong, interpretul 

fi ului nedreptăţit, a fost re-

compensat cu trofeul pentru 

cel mai bun actor. Serialul a 

mai fost recompensat pentru 

scenariu şi regie.

Cea mai mare mare sur-

priză a serii a fost desemna-

rea fostei vedete a Disney 

Channel, Zendaya, în vârstă 

de 24 de ani, câştigătoarea 

categoriei „cea mai bună ac-

triţă într-un serial dramatic” 

pentru interpretarea unei ado-

lescente dependente de dro-

guri în serialul HBO „Eupho-

ria”, devansându-le pe favo-

ritele Laura Linney („Ozark”) 

şi Jennifer Aniston („The Mor-

ning Show”).

„Schitt's Creek”, un se-

rial fără succes iniţial, difu-

zat de un post modest de te-

leviziune, Pop TV, despre o 

familei înstărită, forţată să 

trăiască într-un motel dără-

pănat, a câştigat şapte pre-

mii Emmy, printre care pen-

tru „cel mai bun serial de 

comedie” şi trofee în catego-

rii de interpretare pentru ac-

torii canadieni Catherine 

O'Hara, Eugene Levy, Dani-

el Levy şi Annie Murphy.

Este pentru prima oară în 

istoria de 72 de ani a premii-

lor Emmy când un serial de 

comedie câştigă toate cele şap-

te categorii în acelaşi an, po-

trivit organizatorilor.

Producţia HBO „Watch-
men”, a cărei acţiune se des-

făşoară într-o realitate alter-

nativă şi care abordează şi 

problema rasială, a câştigat 

în categoria miniserie de te-

leviziune, Regina King fi ind 

desemnată cea mai bună ac-

triţă pentru interpretarea u-

nei poliţiste, iar Yahya Ab-

dul-Mateen II, cel mai bun 

actor în rol secundar. „Watch-

men” a câştigat şi premiul 

pentru scenariu.

Creatorul serialului, Da-

mon Lindelof, a dedicat pre-

miul Emmy victimelor şi su-

pravieţuitorilor masacrului din 

1921 al comunităţii de culoa-

re din Tulsa, Oklahoma, care 

a reprezentat una dintre sur-

sele de inspiraţie ale acestei 

producţii de televiziune.

În contextul pandemiei de 

coronavirus, gala s-a desfăşu-

rat în absenţa ceremoniei co-

vorului roşu şi fără public, fi -

ind transmisă în direct de pos-

tul de televiziune ABC. Pro-

ducătorii au trimis însă echi-

pament de fi lmare şi micro-

foane tuturor nominalizaţilor, 

în 125 de locuri din diferite 

părţi ale lumii, iar aceştia au 

ales maniera în care au dorit 

să apară în cadrul show-ului.

Emmy 2020 – „Succession” 
și „Watchmen”, principalii 
câştigători ai celei de-a 72-a ediţii
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, în supr. de 75 mp, centra-

lă proprie, izolat termic, utilat 
complet, cu parcare, pe termen 
lung, zona Gării, preţ 400 eu-
ro, negociabil. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (13.14)

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (1.14)

¤ Vând 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, 
situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, teren plan, com-
pact, pretabil pentru construcţii 
de anvergură, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană E60, 
curent electric, carte funciară, 
preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, 
front 27 m la drum, carte funci-
ară, cadastru, curent electric, 
3,5 km din strada Oașului până 
la teren,  preţ 10 euro/mp. In-
formaţii la telefon 
0744-653097. (1.7)

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), 
suprafaţa de 1200 mp, cadas-
trat, preţ 38 euro/mp. Informa-
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ţii suplimentare la telefon 
0755-076628. (3.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (3.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, ita-
liană, tur-retur, weekendurile li-
ber. Aștept telefoane la 
0749-913740. (1.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (5.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(14.15)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-

zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (3.7)

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

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

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

CALCULATOARE

¤ Vând tabletă EBODA REVO R70, 
în stare bună, preţ negocoabil. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi la 
telefon 0746-513329. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 
60 cm și de 60 x 120 cm, în stare 
bună de funcţionare. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(3.7)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (3.14)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.11)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (3.14)

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

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

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 

stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (5.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (5.11)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (5.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (5.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(5.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.11)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (5.7)

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

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-282885. 
(13.14)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (13.14)

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

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

PIERDERI

¤ S.C. TF Lavanda S.R.L., 
J12/3425/2005, C.U.I.: 
17985470, declară pierderea Certi-
fi cat constatator referitor la activita-
tea autorizată desfășurată la sediul 
social, emis conform Declaraţiei 
model 3 nr. 102327/22.09.05 în-
registrat la Registrul Comerţului 
Cluj. Îl declar nul. (4.5)

¤ S.C. ROBERT & AGOSTINI 
CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Brateș, nr. 2, 
ap. 20, judeţul Cluj, 
J12/3011/2006, C.U.I. 
19009345, pierdut certifi cat 
constatator nr. 
55864/08.09.2006 (1 buc) și 
certifi cat de înregistrare nr. 
b2540374, emis la data de 
08.03.2012. Le declar nule.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

07:00 Telejurnal matinal

08:00 Telejurnal matinal

09:00 Telejurnal

09:45 Teleshopping

10:00 Telejurnal regional

10:45 Prinţul Jumong

12:00 Teleshopping

12:30 Tu votezi Romania!

13:00 Ediţie specială

13:15 Zi de zi

13:20 Discover Romania

13:30 Catherine-bucătar in 

Italia

13:55 Cerbul de Aur

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Maghiara de pe unu

17:00 Cerbul de Aur

17:15 Prinţul Jumong

18:30 Comisarul Rex

19:30 Cerbul de Aur

19:35 Sport

19:51 Meteo

19:56 Zi de zi

20:00 Telejurnal

20:50 Tu votezi București!

21:16 Tu votezi Romania!

21:43 Tu votezi Romania 9!

22:20 Cei trei mușchetari: 

eghileţii reginei

ANTENA 1

07:00 Observator

08:00 Neatza cu Răzvan și 

Dani

12:00 Observator

14:00 Mireasa

16:00Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cuţite

23:15 Observator

23:30 Observator

23:45 Xtra Night Show

PRO TV

07:00 Știrile Pro Tv

10:30 Vorbește lumea

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Ferma. Orășeni vs Săteni

23:30 Știrile Pro Tv

KANAL D

07:30 Teleshopping

08:15 Pastila de râs

08:45 Teleshopping

09:15 Dragoste infi nită

11:00 Puterea dragostei

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Pretul fericirii

23:00 Roata norocului

PRIMA TV

07:20 Paradisul femeilor

09:30 Teleshopping

10:00 Starea naţiei

11:00 Teleshopping

11:30 Chef Dezbrăcatu’

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Paradisul femeilor

18:00 Focus 18

19:30 Trăsniţi

20:00 Comoara din spatele 

cărţilor 2

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus din inima României

23:30 Trăsniţi

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

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

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, REMSCO 
MACHINE TOOLS S.R.L. având Sediul Social în Cluj-
Napoca, str. Bd. Muncii, nr. 12, jud Cluj, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivele: 3312- Repararea maşinilor ,din localitate 
Cluj-Napoca, str BD. MUNCII, nr. 12, jud Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

ANUNȚ DE MEDIU

WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA S.R.L. cu 
sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 2, titular al 
proiectului Construire WDP Industrial Park Cluj compus din 
depozit logistic – zona de birouri şi spaţii administrative 
– facilităţi secundare platforma drumuri, bazin retenţie 
apă, împrejmuire, anexe tehnice, racorduri şi branşamente 
la utilităţI, propus a fi  realizat în comuna Apahida, sat 
Apahida, strada Industriilor, f.n., judeţul Cluj, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, fără 
evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea 
impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  solicitate Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, municipiul Cluj-
Napoca, cod. 400609, ţel. 0264410722, fax 0264410716, 
precum și la adresa de internet http//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 
autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012
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29 de medalii 
la Campionatele 
Balcanice
România a cucerit 29 de me-
dalii la Campionatele Balcanice 
de atletism pentru seniori, 
desfășurate sâmbătă și dumi-
nică pe Cluj Arena din 
Cluj-Napoca, 8 de aur, 14 de 
argint și 7 de bronz.
După 13 medalii obţinute sâm-
bătă (3-6-4), tricolorii au câști-
gat ale 16 duminică (5-8-3).
În clasamentul pe medalii, 
Ucraina a ocupat primul loc, cu 
12-13-7, urmată de Turcia, 
9-2-10, și România.
La ediţia a 73-a a 
Campionatelor Balcanice în aer 
liber au participat aproximativ 
300 de sportivi din 12 ţări, 
România aliniind 64 de spor-
tivi, potrivit site-ului FRA.
Medaliile de aur ale României 
au fost obţinute, sâmbătă, de 
Rareș Toader la aruncarea gre-
utăţii, de Claudia Bobocea la 
800 m și de ștafeta feminină 
de 4x100 m, în timp ce dumini-
că au urcat pe prima treaptă a 
podiumului Alin Alexandru 
Firfi rică (disc), Bianca 
Florentina Ghelber (ciocan), 
Andreea Apachiţe (greutate), 
Daniela Stanciu (înălţime), 
Claudia Bobocea (1.500 m).
Argintul a fost câștigat sâmbă-
tă de Roxana Rotaru la 3.000 
m, Andreea Iuliana Lungu la 
disc, Mihai Cristian Pîslaru la 
400 m, Elena Adelina Panaet 
la 3.000 m obstacole, de 
Nicolae Soare la 5.000 m și de 
Florentina Iușco la triplusalt, 
iar duminică de Răzvan George 
Roman (decatlon), Florin 
Alexandru Vișan (triplusalt), 
ștafeta masculină de 4x400 m, 
Anamaria Nesteriuc (100 m 
garduri), Ioana Diana 
Ţigănașu (greutate), Camelia 
Florina Gal (200 m), Florentina 
Budică (heptatlon) și ștafeta 
feminină de 4x400 m.
Medaliile de bronz au fost cuce-
rite de Sanda Belgyan la 400 m 
garduri, de Ioana Plăvan la 
aruncarea suliţei, de Andreea 
Marina Baboi la 100 m și de 
ștafeta masculină de 4x100 m, 
sâmbătă, și de Sergiu Ursu 
(disc), Alexandru Gheorghe 
Tache (triplusalt) și Florentina 
Iușco (lungime), duminică.

Marius Copil, 
eliminat în calificări 
la Roland Garros
Marius Copil a fost învins fără 
drept de apel de slovacul Filip 
Horansky, cu 6-2, 6-1, luni, în 
prima rundă a califi cărilor pen-
tru turneul de Mare Șlem de la 
Roland Garros.
Copil (29 ani, 198 ATP) s-a în-
clinat după doar 65 de minute 
în faţa lui Horansky (27 ani, 
174 ATP).
Copil a făcut 4 duble greșeli și a 
totalizat 23 de erori neforţate, 
faţă de doar 13 ale adversaru-
lui. Horansky a făcut diferenţa 
și la mingile direct câștigătoare, 
cu 19-11.
Arădeanul va primi pentru par-
ticipare 10.000 de euro.
Marius Copil are o singură 
victorie la simplu în 2020, în 
primul tur al calificărilor la 
Australian Open, și șase în-
frângeri. El a pierdut și săp-
tămâna trecută, în primul 
tur al competiţiei challenger 
de la Iași, primul său meci 
după pauza impusă de pan-
demia de coronavirus.

Pe scurt

Federaţia Română de 

Handbal a stabilit modul 

în care se vor disputa pri-

mele meciuri din sezonul 

2020/2021 în Liga Florilor, 

dar şi programul 

rundelor inaugurale.

FRH a stabilit ţintarul pen-

tru stagiunea care stă să în-

ceapă, dar echipelor nou pro-

movate le-a atribuit statutul 

de Echipa 1, Echipa 2, Echi-

pa 3, Echipa 4. În urma u-

nei videoconferinţe avea să 

se stabilească programul pen-

tru fi ecare echipă venită din 

liga secundă.

Dacia Mioveni, Activ Pra-

hova Ploieşti, Crişul Chişi-

neu-Criş şi CSM Galaţi au 

fost repartizate în această or-

dine, iar Crişul Chişineu-Criş 

este prima adversară a Uni-

versităţii Cluj.

Prima etapă din noul se-

zon se va juca la Ploieşti în 

14-15 octombrie, fi ind respec-

tate toate măsurile impuse de 

pandemia de Covid-19. În pe-

rioada 29 octombrie – 3 no-

iembrie se vor juca patru eta-

pe într-un singur oraş, iar în-

tre 18-19 noiembrie va fi  or-

ganizată etapa a şasea.

Liga Florilor MOL va avea 

16 echipe la start. După sezo-

nul regulat, echipele clasate 

pe locurile 16, 15, 14, 13 vor 

retrograda direct în Divizia A. 

Echipele clasate pe locurile 11 

şi 12 vor susţine jocuri de ba-

raj cu ocupantele locurilor lo-

curilor 3 şi 4 ale turneului fi -

nal al Diviziei A.

Handbalistele de la „U” Cluj 
și-au aflat adversarele din prima etapă

Crișul Chișineu-Criș – CSU Cluj-Napoca

Rapid București – CSM Slatina

HC Zalău – Minaur Baia Mare

CSM Galaţi – Gloria Bistriţa-Năsăud

Activ Prahova Ploiești – Dunărea Brăila

SCM Gloria Buzău – CSM București

Dacia Mioveni – Măgura Cisnădie

SCM Craiova – SCM Râmnicu Vâlcea.

Programul complet în etapa 1 

CFR Cluj negociază tran-

sferul fundaşului central 

Rachid Bouhenna de la 

Sepsi Sfântu Gheorge 

înaintea jocului 

cu Djurgardens.

Fundaşul central din Alge-

ria a fost adus vara trecută de 

la Dundee din Scoţia şi s-a im-

pus rapid la Sepsi. Bouhenna 

a devenit liderul defensivei la 

echipa covăseană şi a atras pri-

virile şefi lor de la CFR Cluj.

Dan Petrescu mai are 
doar trei fundaşi centrali

CFR Cluj l-a vândut în aceas-

tă vară pe Kevin Boli în Turcia, 

în timp ce Alexandru Paşcanu 

a fost trimis împrumut în Liga 

a 2-a din Spania. Dan Petrescu 

a rămas astfel doar cu Mike Ces-

tor, Paulo Vinicius şi Andrei Bur-

că pentru postul de fundaş cen-

tral. „Bursucul” îl mai poate fo-

losi pe poziţia respectivă şi pe 

Ovidiu Hoban în situaţii limită.

Bouhenna măsoară 1.91 cm 

şi a arătat calităţi excelente în 

jocul aerian. Magrebianul ar 

putea ajunge în Gruia în a-

ceastă săptămână şi ar putea 

juca într-un eventual play-off 

în Europa League.

CFR Cluj şi Sepsi Sf. Ghe-

orghe au colaborat pentru mai 

multe transferuri şi împrumu-

turi în ultima perioadă. Cătă-

lin Golofca, Jesus Fernandez, 

Gabriel Dodoi şi Bryan Nou-

vier au fost fotbaliştii care au 

trecut de la o echipă la alta.

CFR Cluj negociază 
transferul lui Bouhenna

Universitatea Cluj începe 

o nouă eră cu un antre-

nor nou pe banca tehni-

că după plecarea lui 

Adrian Falub de la echi-

pă. Costel Enache s-a 

înţeles cu ofi cialii lui 

„U” şi va conduce echipa 

cel puţin până la fi nalul 

sezonului actual dacă 

lucrurile merg bine.

Enache a schimbat tot 

staff-ul tehnic al Universităţii 

Cluj şi a adus trei nume im-

portante pe care le-a avut ală-

turi la Petrolul Ploieşti. Este 

vorba despre antrenorul se-

cund Cătălin Munteanu, an-

trenorul de portari Mihai Şteţ-

ca şi preparatorul fi zic Alessan-

dro Cittadino.

În primele trei etape ale 

acestui sezon, ”U” Cluj a ju-

cat şi a înregistrat următoa-

rele rezultate: 1-0 la Aero-

star Bacău, 0-1 acasă cu A-

SU Politehnica Timişoara şi 

1-2 la SCM Gloria Buzău. 

Echipa se clasează pe locul 

15 din 21 în Liga 2.

După ce la începutul lu-

nii august pleca de la Pe-

trolul cu o etapă înaintea 

încheierii play-off-ului, du-

pă ce a ratat obiectivul pro-

movării în Liga 1, Costel 

Enache n-a stat prea mult 

timp fără echipă şi susţine 

că este încântat de această 

nouă provocare, tot în Liga 

2, dar a şi recunoscut că re-

venirea rapidă pe banca u-

nei formaţii este o „şansă 

nesperată” pentru el.

„Am fost determinat să 

vin aici de spiritul creat de 

această echipă. Noi, cei im-

plicaţi în fotbal, trăim mult 

prin emoţia spectatorilor. Să 

sperăm că lucrurile se vor 

corecta în curând din punc-

tul acesta de vedere şi vom 

avea suporterii alături de noi. 

Apoi, cred că profesional es-

te o oportunitate de a ieşi în 

evidenţă. „U” Cluj a trans-

mis mereu un mesaj şi unul 

destul de puternic. Văd o pro-

vocare pentru antrenorul Cos-

tel Enache, dar şi pentru o-

mul Costel Enache. Cred în 

potenţialul clubului foarte 

mult şi vreau să fi u cel care 

profi tă de acest potenţial. 

Faptul că sunt într-o conti-

nuitate sportivă mă poate 

dezvolta personal şi uman, 

iar lucrul acesta a apărut ca 

o şansă nesperată pentru mi-

ne, cu atât mai mult cu cât 

cel care mă provoacă este un 

brand precum „U” Cluj”, a 

spus Costel Enache pentru 

fcucluj.ro.

Unirea Slobozia, 
adversarul ideal 
la debut

Unirea Slobozia este o for-

maţie nou promovată în Liga 

a 2-a şi pleacă cu şansa a do-

ua în meciul de pe Cluj Are-

na. Slobozia are patru punc-

te în primele trei etape după 

ce a reuşit să învingă Turris 

Turnu Măgurele şi a scos un 

0-0 cu CS Mioveni. Formaţia 

nou promovată a fost învinsă 

de Concordia Chiajna cu 3-1.

Echipele probabile:
„U” Cluj: Muţiu – Ilieş, Lu-

chin, Mureşan, Neciu – No-

vac, Filip, Negrean – Golan, 

Roskopf, Goga

Slobozia: Gurău – Stoiano-

vici, Dinu, Dumbrăvean, Ibri-

an, Suciu, Unguru, Adăscăli-

ţei, Răduca, Moldovan, Trucă

Costel Enache debutează astăzi 
pe banca lui „U” Cluj cu Slobozia
Costel Enache debutează pe banca Universității Cluj astăzi, 
de la ora 19:00, împotriva celor de la Unirea Slobozia

Noul antrenor de la U Cluj va debuta astăzi pe banca tehnică
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