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UNTOLD vrea festival 
şi la Timişoara!
Festivalul UNTOLD ar putea ajunge, în 
scurt timp, şi la Timişoara, în urma solici-
tării unei colaborări.  Pagina 4
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Ultimul an cu ajutor 
financiar pentru 
încălzirea locuinţei
Din anul 2021 ajutorul fi nanciar va fi  înlocu-
it cu venitul minim de incluziune.  Pagina 5
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

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

SĂNĂTATE

Revin măsurile drastice anti-Covid 
în perioada următoare

ACTUALITATE

Se discută impunerea restric-
ţiilor după alegerile locale din 
27 septembrie. Ne afl ăm în cel 
de-al doilea val al pandemiei?

Având în vedere că , în ul-
tima perioadă, se vorbeşte din 
ce în ce mai des despre sce-
nariul în care, după alegeri, 
România va intra din nou în 
stare de urgenţă, Alexandru 
Rafila a încercat să explice si-
tuaţia: „Eu nu ştiu care sunt 
scenariile la nivelul Guvernu-
lui legate de o eventuală creş-
tere a numărului de cazuri, 
eu pot să vă spun că, în mod 
evident, numărul de cazuri a 
crescut, dacă comparăm cu 
ceea ce s-a întâmplat în peri-
oada anterioară. Am trecut de 
la 1.200 de cazuri, media săp-

tămânală, pe la 1.400-1.500 
de cazuri, deci este o creşte-
re de aproximativ 20% a nu-
mărului de cazuri.”

Acesta a mai adăugat, în le-
gătură cu măsurile de siguran-
ţă, că speră ca acestea să fi e im-
puse punctual pentru anumite 
zone sau localităţi, unde se în-
registrează „o transmitere co-
munitară intensă.”

Nelu Tătaru, ministrul Să-
nătăţii, a declarat, luni, că lu-
na octombrie ar putea aduce 
o scădere a numărului de ca-
zuri de coronavirus în Româ-
nia, în condiţiile în care luna 
aceasta s-au redeschis restau-
rantele, cinematografele, tea-
trele şi, în plus, duminică, ro-
mânii sunt aşteptaţi la urne.

Alţi doi elevi din judeţul 
Cluj au fost depistaţi cu noul 
coronavirus, iar 8 unităţi de 
învăţământ îşi desfăşoară ac-
tivitatea online.

Prefectura Cluj a anunţat as-
tăzi că 17 elevi şi 8 angajaţi 
din învăţământ au fost depis-
taţi cu noul coronavirus, iar în 

8 unităţi de învăţământ din ju-
deţul Cluj cursurile se derulea-
ză exclusiv online.

Ieri erau confirmaţi 15 
elevi cu Covid, potrivit Pre-
fecturii. Toatlul acesta de ca-
zuri confirmate sunt de la în-
ceputul anului şcolar până 
în prezent.

Situația epidemiei 
de coronavirus

114.648  de persoane infectate 
la nivel național
2.253.380  de teste prelucrate
496 pacienți la Terapie Intensivă

2.901 cazuri confi rmate la Cluj
92.169  vindecați

4.503 decese
*până la închiderea ediției

AA

Noi cazuri de COVID confirmate 
în rândul elevilor din Cluj

FOLCLORUL ROMÂNESC REÎNVIE. Iubitori ai folclorului românesc, şase studenţi de la FSPAC din Cluj-Napoca 
au decis să înceapă un proiect prin care să readucă la viaţă tradiţiile şi obieciurile româneşti. Paginile 6-7

Guvernul României sprijină metroul, Centura metropolitană, Trenul metropolitan, 
Pasajul Tăietura Turcului, legătura Clujului cu centura și Spitalul monobloc pentru copii PAGINA 3

(Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Cluj. CUI: 21200012. Tiraj 3.000 de exemplare.)
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Coronavirusul
nu merge la școală!
Numărul școlilor în care se învață online scade
Ieri erau 14 şcoli în care elevii nu participau fizic la ore din cauza numărului mare de cazuri 
de coronavirus. Astăzi, elevii din Aghireşu se pot întoarce în bănci. Mai sunt şcoli 
în scenariul 3, dar nu toate din motive legate de riscul de infectare. Pe larg, în pagina 2.
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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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Modul prin care se trans-

mite Covid-19 a stârnit o 

dezbatere intensă încă de 

la începutul pandemiei, 

dar numeroasele dovezi 

acumulate între timp au 

evidenţiat relevanţa infec-

tărilor pe cale aeriană.

Un raport recent al Consi-

liului Superior pentru Cerce-

tări Ştiinţifi ce din Spania ana-

lizează modalităţile de trans-

mitere a virusului şi aminteş-

te că peste 200 de cercetători 

au solicitat OMS-ului să ţină 

cont de importanţa transmi-

terii pe cale aeriană, lucru pe 

care OMS l-a acceptat.

Aceştia subliniază că un 

contact direct între persoa-

ne nu este o condiţie nece-

sară pentru transmiterea no-

ului coronavirus, deoarece 

studiile au demonstrat fap-

tul că virusul poate rămâne 

în aer timp de câteva ore şi 

că păstrarea unei distanţe fi -

zice ar putea fi  insufi cientă 

pentru a te proteja în faţa 

infectării cu Covid-19.

Încăperile trebuie aerisite

Astfel, se subliniază impor-

tanţa aerisirii încăperilor, a îm-

bunătăţirii sistemelor de circu-

lare a aerului din clădiri, evita-

rea aerului condiţionat şi folo-

sirea măştii în spaţiile închise.

Centrul American pentru 

Prevenirea şi Controlul Boli-

lor avertizează oamenii că in-

fectarea cu noul coronavirus 

se produce odată cu inhala-

rea picăturilor sau a particu-

lelor emise de o persoană 

atunci când vorbeşte, râde, 

tuşeşte, strănută sau chiar prin 

simplul fapt că respiră.

Infectarea poate surveni 

prin suprafeţe contaminate 

după ce o persoană îşi atin-

ge nasul, gura sau ochii, în-

să aceasta nu este principa-

la modalitate de transmite-

re a virusului.

Din această cauză, folosi-

rea măştii a devenit obligato-

rie peste tot în lume şi se afl ă 

la baza restricţiilor pentru adu-

nările din spaţii închise.

Un metru și jumătate 
insuficient pentru a evita 
infectarea cu COVID-19?

În ultimele 24 de ore 

a început să crească 

din nou numărul 

persoanelor infectate 

de la Cluj, fi ind raporta-

te 41 de cazuri 

de coronavirus.

În acest moment sunt in-

ternaţi 331 de pacienţi în 

spitalele dedicate COVID-19, 

din care 281 sunt din jude-

ţul Cluj.

Situaţia epidemiologică în 

judeţul Cluj se prezintă astfel:

¤ În ultimele 24 de ore, 41 

persoane au fost confi rmate 

Covid-19 din judeţul Cluj

¤33 persoane internate în ATI, 

din care 25 din judeţ

¤ Total vindecaţi şi externaţi 828, 

din care 668 din judeţul Cluj

¤ Total decedaţi 75, din care 

53 din judeţul Cluj.

Până astăzi, 22 septem-

brie, pe teritoriul României, 

au fost confi rmate 114.648 

de cazuri de persoane infec-

tate cu noul coronavirus (CO-

VID – 19). 92.169 de paci-

enţi au fost declaraţi vindecați.

41 de noi cazuri 
de coronavirus la Cluj

Astăzi centrele de învă-

ţământ din comuna 

Aghireş ies din scenariul 

roşu şi trec direct la cel 

verde cu prezenţă fizică 

în bănci. Astfel, doar 9 

şcoli îşi vor desfăşura 

cursurile online.

Localităţile în care cen-

trele de învăţământ merg 

pe scenariul 3, lecţiile on-

line, sunt Corneşti, cu o sin-

gură şcoală, şi Mintiu Gher-

lii, de care aparţin 3 şcoli, 

închise din cauza ratei ma-

ri de incidenţă a cazurilor 

de coronavirus.

La Aghireş situaţia se 

schimbă de astăzi deoarece 

rata de incidenţă a cazurilor 

la mia de locuitori va scădea 

când mai multe persoane îşi 

vor termina perioada de 14 

zile de carantinare.

Ca urmare a schimbării 

situaţiei epidemiologice, la 

propunerea Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean Cluj şi 

cu avizul Direcţiei de Să-

nătate Publică a Judeţului 

Cluj, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă 

a aprobat luni seară câte-

va modificări în ceea ce 

priveşte scenariile după ca-

re funcţionează anumite 

şcoli din judeţ. Aici se în-

cadrează şi şcolile din Min-

tiu Gherlii.

Şcoli din Cluj în scenariu 
roşu, dar fără cazuri 
de COVID-19

Pe lângă şcolile şi grădini-

ţele localităţilor menţionate, 

alte centre de învăţământ nu 

îşi vor desfăşura activitatea 

fi zic, cu elevii în bănci, din 

cauza lipsei de spaţii necesa-

re pentru respectarea măsuri-

lor de prevenţie, sau pentru 

că instituţiile se afl ă în pro-

ces de reabilitare.

„Şcoli care să funcţione-

ze pe scenariul 3 din consi-

derente date de situaţia epi-

demiologică sunt la nivelul 

comunelor Corneşti şi Min-

tiu Gherlii. Restul care apar 

numeric pentru scenariul ro-

şu sunt fie din motive de 

lipsă spaţii, cum ar fi Lice-

ul Horea, Cloşca şi Crişan, 

particular şi Şcoala Postli-

ceală „Louis Pasteur” Dej, 

pentru că sunt unităţi de în-

văţământ care nu îşi mai pot 

desfăşura activitatea de du-

pă masă în locaţiile pe care 

le aveau până în toamna a-

cestui an. Şcolile funcţio-

nează în schimburi şi atunci 

au şcolile de stat nevoie să 

valorifice şi să utilizeze toa-

te spaţiile cu program în do-

uă schimburi. Şi mai este 

Colegiul Tehnic „Victor Un-

gureanu” de la Câmpia Tur-

zii care are clădirea cuprin-

să într-un program de rea-

bilitare, motiv pentru care 

şcoala funcţionează în sce-

nariul 3”, declară Amalia 

Gurzău, purtătorul de cu-

vânt al ISJ Cluj, pentru Mo-

nitorul de Cluj.

O altă unitate de învăţă-

mânt, Grădiniţa cu Program 

prelungit „Prichindelul Isteţ” 

Turda va trece pe scenariul 1, 

adică ore faţă în faţă.

Școlile din Aghireș ies 
astăzi din scenariul roșu
Până marți, 14 școli din întreg județul funcționau după cel mai negru 
scenariu, dar lucrurile se vor schimba de astăzi

Pe lângă şcolile şi grădiniţele localităţilor menţionate, alte centre de învăţământ nu îşi vor desfăşura activitatea fi zic
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A fost semnat contractul 

pentru un nou tronson 

din Autostrada 

Transilvania, între 

Nădăşelu şi Zimbor.

Prim-ministrul Ludovic 

Orban, prezent la Cluj ală-

turi de ministrul Transpor-

turilor, Lucian Bode, minis-

trul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

şi ministrul Agriculturii, 

Adrian Oros, a semnat con-

tractul de proeictare şi exe-

cuţia a tronsonului Nădă-

şelu – Zimbor din A3.

„Revin la Cluj cu veşti bune, 

semnăm încă un tronson de pe 

Autostrada Transilvania. Auto-

strada Transilvania este o poves-

te care a început în 2002-2003 

şi mă bucur că prinde viaţă. Cu 

semnarea contractului pentru 

Nădăşelu – Zimbor mai rămân 

doar două secţiuni care urmea-

ză să fi e semnate. De la Cluj la 

graniţa cu Ungaria se va ajunge 

într-o oră şi ceva”, a declarat 

premierul Ludovic Orban, la 

Cluj-Napoca.

Prim-ministrul a promis 

clujenilor că Guvernul va 

susţine marile proiecte de 

investiţii în infrastructură 

a municipiului.

„Clujul este într-o dezvol-

tare rapidă şi are nevoie de 

infrastructură care să ţină pa-

sul. Aş enumera dintre pro-

iecte centura metropolitană, 

trenul metropolitan, o lega-

tură mai bună cu Autostrada 

prin Mărtineşti, o conexiune 

rapidă. Un proiect foarte im-

portant este modernizarea şi 

electrificarea căii ferate 

Cluj-Napoca – Oradea – Epi-

scopia Bihor. În domeniul să-

nătăţii, Clujul va benefi cia de 

fonduri europene pentru edi-

fi carea a două spitale: Spita-

lul Regional şi Spitalul pen-

tru Copii. Avem un proiect 

important, curajos, în care 

puţină lume crede, metroul, 

dar prin prezenţa mea aici vă 

garantez că vom realiza a-

ceastă investiţie foarte impor-

tantă. Guvernul şi Ministerul 

Transporturilor susţine acest 

proiect. În următorii ani, pla-

nul nostru de relansare eco-

nomică se bazează pe inves-

tiţii fără precedent în infra-

structura rutieră, energetică, 

infrastructura în şcoli şi spi-

tale.”, a mai spus Orban.

Contractul semnat astăzi 

la Cluj vizează un segment 

cu o lungimea de 30 de km, 

iar durata contractului este 

de 36 de luni, din care 12 pro-

iectare şi 24 de execuţie. Con-

structor este UMB, cel mai 

puternic constructor român.

„Astăzi vom lua parte la un 

moment important la dezvol-

tarea infrastructurii rutiere din 

România, semnarea 30 km Nă-

dăşel –Mihăieşti şi Zimbor Am 

reuşit în 11 luni să punem pro-

iectul A3 pe o traiectorie ire-

versibilă, semnând contracte 

de proiectare şi execuţie de 110 

km, rămânând 2 tronsoane, 

Poarta Sălajului – Zalău – 

Nuşfalău şi Suplacu de Barcău 

– Chiribiş, de 67 km, pentru 

care procedurile sunt declan-

şate şi în noiembrie avem ter-

men pentru depunerea oferte-

lor”, a declarat ministrul Trans-

porturilor, Lucian Bode.

S-a semnat contractul 
pentru tronsonul „Nădăşelu-Zimbor”
Auostrada Transilvania mai face un pas înainte. Premierul Ludovic Orban și ministrul 
transporturilor , Lucian Bode, au semnat ieri, la Cluj, contractul pentru execuție.

Administraţiile locale din 

Câmpia Turzii şi Turda, 

alături de administraţia 

judeţeană din Cluj au 

semnat, marţi, un proto-

col de asociere în vederea 

realizării în parteneriat a 

centurii ocolitoare a celor 

două oraşe, în lungime 

de circa 16 kilometri.

Festivitatea de semnare a 

protocolului a avut loc în pre-

zenţa reprezentanţilor admi-

nistraţiilor publice locale şi 

judeţene, a premierului Lu-

dovic Orban şi a ministrului 

Transporturilor, Lucian Bode.

„Am decis să construim o 

centură de ocolire a municipi-

ilor Turda şi Câmpia Turzii, 

prin care să asigurăm o tură 

alternativă de tranzit şi toto-

dată să degrevăm centrele ora-

şelor noastre de trafi cul rutier, 

dar şi de poluarea aferentă. 

Centura ocolitoare cuprinde 

şase tronsoane, pornind din 

parte de nord-vest a munici-

piului Câmpia Turzii şi se în-

cheie pe teritoriul administra-

tiv al municipiului Turda. Lun-

gimea totală a centurii este de 

16,04 kilometri, împărţită egal 

între cele două municipii şi va 

asigura fl uxul de circulaţie în 

partea de sus acestora, către 

autostrada A3”, a declarat pri-

marul oraşului Câmpia Turzii, 

Dorin Lojigan, la festivitatea 

de semnare a protocolului.

Potrivit primarului din Câm-

pia Turzii, centura ocolitoare 

va fi  una prietenoasă cu me-

diul înconjurător, cu trotuare, 

piste pentru biciclete, sistem 

de scurgere a apelor pluviale 

şi sistem de iluminat cu leduri.

„Atunci când două admi-

nistraţii locale se raliază unui 

ţel comun apar proiecte de 

amploare, investiţii benefi ce 

pentru o întreagă regiune şi 

absorbţie de fonduri europe-

ne şi guvernamentale”, a men-

ţionat Dorin Lojigan.

Ministrul Transporturilor, 

Lucian Bode, a prezentat, în 

acest context, şi soluţia care 

poate fi  adoptată în vederea 

fi nanţării proiectului din fon-

duri europene.

„Guvernul României a 

adoptat ordonanţa 88/2020 

prin care a alocat 100 de mi-

lioane de euro, în prima fa-

ză şi prin Programul Naţio-

nal de Recuperare şi Rezili-

enţă în 150 de milioane de 

euro. Aşadar, avem 250 de 

milioane de euro, anul vii-

tor, disponibili pentru auto-

rităţile locale care doresc 

să-şi fi nanţeze realizarea do-

cumentaţiilor. Aveţi, aşadar, 

fi nanţare asigurată. Trebuie 

doar să solicitaţi acest lucru 

Guvernului şi veţi obţine fi -

nanţare pentru realizarea 

documentaţiei. Imediat ce 

aveţi documentaţia, aveţi so-

luţia să vă adresaţi Minis-

trului Transporturilor, Infras-

tructurii şi Comunicaţiilor. 

Pe Ordonanţa 101 vom în-

cheia un parteneriat, prin 

CNAIR şi o asociere între ce-

le trei unităţi administrativ 

teritoriale – Consiliul Jude-

ţean şi cele două primării, 

astfel încât prin acest parte-

neriat să vă dăm şi banii ne-

cesari prin viitorul Progra-

mul Operaţional Transport 

să vă fi nanţaţi execuţia aces-

tui obiectiv. Suntem dispuşi 

să încheiem astfel de parte-

neriate, avem cadrul lega”, 

a conchis Lucian Bode.

Consiliul Județean Cluj partener cu Turda 
în realizarea Centurii Ocolitoare 

Ministrul Sănătăţii, 

Nelu Tătaru, prezent 

la Cluj-Napoca, a vizitat 

amplasamentul pe care 

urmează să fi e construit 

viitorul spital regional 

de urgenţă.

Afl at într-o vizită în jude-

ţul Cluj alături de premierul 

Ludovic Orban şi ministrul 

Transporturilor, Lucian Bode, 

ministrul Nelu Tătaru a ex-

plicat în ce etapă se afl ă pro-

iectul spitalului regional de 

urgenţă şi câteva date tehni-

ce despre acesta.

„Ne afl ăm pe amplasamen-

tul viitorului Spital de Urgen-

ţă Cluj, unul din cele trei spi-

tale pe care Guvernul Ludo-

vic Orban a aprobat indica-

torii economici şi s-a semnat 

contractul de fi nanţare cu Mi-

nisterul Dezvoltării şi au, de 

asemenea, avizul Comisiei 

Europene. A fost semnat con-

tractul de fi nanţare cu Minis-

terul Dezvoltării pe 5 mai, iar 

pe 22 iunie a fost obţinut şi 

avizul Comisiei Europene. Pe 

17 iulie, s-au deschis licitaţi-

ile pentru proiecte, afl ându-ne 

în acest moment la verifi ca-

rea documentaţiei unice de 

achiziţii europene, precum şi 

la evaluarea proiectelor”, a 

spus Nelu Tătaru, într-o de-

claraţie de presă.

El a arătat că spitalul re-

gional de urgenţă Cluj va 

avea o suprafaţă totală de 

151.000 mp, cu o suprafaţă 

utilă de 70.000 mp, iar am-

prenta la sol va fi  de 28.800 

mp. Spitalul va deservi toa-

tă patologia, va avea 849 de 

paturi, 744 de paturi pentru 

spitalizare acuţi, 105 paturi 

pentru situaţii şi structuri cri-

tice, 60 paturi în UPU, 70 de 

cabinete pentru ambulato-

riu, 15 cabinete şi 12 paturi 

spitalizare de zi pentru spe-

cialităţile chirurgicale.

Spitalul va avea cinci eta-

je, parter şi subsol şi un he-

liport, iar în cadrul său se vor 

desfăşura şi activităţi didac-

tice, prin Universitatea de Me-

dicină şi Farmacie.

Marţi, premierul Ludovic 

Orban, alături de ministrul 

Transporturilor, Lucian Bode 

şi de ministrul Sănătăţii, Ne-

lu Tătaru, au avut o amplă vi-

zită în judeţţul Cluj, fi ind pre-

zenţi la o întâlnire cu repre-

zentanţii conducerii Universi-

tăţii „Babeş-Bolyai”, după ce 

au participat la semnarea con-

tractului pentru proiectarea şi 

execuţia tronsonului Nădăşe-

lu – Mihăeşti – Zimbor al Au-

tostrăzii Transilvania. Ei au 

luat parte şi la semnarea pro-

tocolului de asociere a Câm-

pia Turzii – Turda, în vederea 

realizării proiectului de inves-

tiţii „Centura Ocolitoare Tur-

da-Câmpia Turzii”.

Premierul Orban și Ministrul Sănătăţii, în vizită 
pe amplasamentul Spitalului Regional din Cluj
Guvernul Romaniei sprijină metroul, Centura metropolitană, Trenul metropolitan, 
Pasajul Tăietura Turcului, legătura Clujului cu centura și Spitalul monobloc pentru copii

De la stânga la dreapta: Președintele CJ Cluj Alin Tișe (candidat pentru un nou mandat la șefi a deliberativului județean), 
Ministrul Agriculturii Adrian Oros, Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, premierul Ludovic Orban, 
viceprimarul comunei Florești Bogdan Pivariu (candidat pentru funcția de primar al comunei), europarlamentarul Daniel Buda, 
primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc (candidat și el pentru un nou mandat) și Ministrul Transporturilor Lucian Bode

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

ge, în scurt timp, 

şi la Timişoara, în urma 

solicitării unei colabo-

rări. Iubiţii artişti 

ai Untold s-ar putea 

să urce, peste puţin timp, 

pe scena Timişoarei.

Cel mai mare festival din 

Europa de Est, care a înregis-

trat un adevărat succes la 

Cluj-Napoca şi, mai apoi, la 

Constanţa, cu Neversea, îşi 

propune organizarea unui fes-

tival şi la Timişoara.

În urma solicitării unei 

colaborări în acest sens, Pri-

măria a supus aprobării Con-

siliului Local Timişoara, luni, 

a unui proiect de hotărâre.

„Cu scopul creşterii noto-

rietăţii naţionale şi internaţi-

onale a municipiului Timi-

şoara ca destinaţie turistică 

şi punct de atracţie pentru vi-

zitatori/ turişti, Untold SRL 

ne-a trimis o propunere de 

colaborare în vederea orga-

nizării unui eveniment cul-

tural-artistic de renume naţi-

onal şi internaţional în Timi-

şoara, începând cu anul 2022. 

Untold este o societate cu 

vastă experienţă organizato-

rică şi expunere naţionale şi 

internaţională, în urma orga-

nizării festivalului Untold în 

Cluj-Napoca şi a succesului 

obţinut în urma derulării a-

cestui festival. Untold este 

desemnat de către Ministerul 

Turismului drept ambasador 

al brandului turistic al Româ-

niei”, arată referatul care în-

soţea proiectul de hotărâre.

Festivalul nu va fi  
o replică Untold

Primăria a fost nevoită să 

amenajeze un parc de agrement 

şi de festivaluri în zona aero-

dromului, care să includă locuri 

de parcare, zone de camping, 

dar şi toate utilităţile necesare 

pentru organizarea unui eveni-

ment atât de mare. „Suntem de 

mult timp în legătură cu gru-

pul celor care organizează fes-

tivalurile Untold şi Neversea, 

acei tineri clujeni. De mult am 

fost în discuţii cu ei să concea-

pă o formulă de festival şi pen-

tru Timişoara. Ei îşi fac anga-

jamente cu mult timp înainte 

şi au vrut să aibă un cârlig, cel 

puţin, pentru a avea, dincolo 

de discuţiile noastre, şi un do-

cument ofi cial că noi ne anga-

jăm să avem acest parteneri-

at. Nu vrem să facem o repli-

că a Untoldului. E o reuşită, 

dar noi dorim altceva. Acest 

grup s-a dovedit foarte bun or-

ganizator. Tot ce au făcut a fost 

de foarte mare succes. Nu nu-

mai Untoldul de la Cluj, dar 

cu acesta s-au afi rmat. Nu es-

te un festival replicat la Timi-

şoara, pentru că nu e cazul. 

Ei vor să aibă ceva şi am con-

siderat că aşa este normal. Es-

te cam omologul studiului de 

prefezabilitate, în sensul că es-

te un prim pas făcut”, a expli-

cat primarul Timişoarei, con-

form opiniatimisoarei.ro

Locaţia vizată de organiza-

tori pentru acest festival este 

Aeroportul Utilitar de la Cioca.

UNTOLD vrea festival și la Timișoara! 
Când va avea loc prima ediție?
Locaţia vizată de organizatori pentru acest festival este Aeroportul Utilitar de la Cioca

Untold este desemnat de către Ministerul Turismului drept ambasador al brandului turistic al României

NICOLAE ROBU | 
primarul Timișoarei

 „Suntem de mult timp 
în legătură cu grupul 
celor care organizează 
festivalurile Untold şi 
Neversea, acei tineri 
clujeni. De mult am 
fost în discuţii cu ei 
să conceapă 
o formulă de festival 
şi pentru Timişoara. 
Nu vrem să facem 
o replică a Untoldului. 
E o reuşită, dar noi 
dorim altceva. “
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O pensionară şi-a luxat 

mâna după ce a alunecat 

în interiorul magazinului 

Kaufl and Mănăştur, într-o 

zonă în care suprafaţa era 

acoperită cu ulei.

Femeia în vârstă se depla-

sa către casa de marcat în 

momentul în care a alunecat 

în zona acoperită cu ulei. An-

gajaţii Kaufl and nu au mar-

cat zona periculoasă cu indi-

catorul care se foloseşte în 

astfel de situaţii, iar femeia 

avea să ajungă la spital în ur-

ma incidentului, dar nu cum 

şi-ar fi  imaginat ea.

Victima şi-a luxat mâna şi 

are nevoie de o proteză pen-

tru mână pe care trebuie să 

o poarte 6 săptămâni. Anga-

jaţii Kaufl and nu i-au asigu-

rat primul ajutor femeii răni-

te şi au preferat să se asigu-

re că este scoasă din maga-

zin şi ulterior chemată am-

bulanţa, astfel încât să încer-

ce să mute incidentul în afa-

ra magazinului pentru a fi  

scutiţi de orice vină.

Un apropiat al femeii a po-

vestit pentru Monitorul de Cluj 

întâmplarea, dar şi cât de bi-

ne sunt instruiţi angajaţii Ka-

ufl and pentru a ascunde ast-

fel de evenimente.

„Kaufl and nu a chemat am-

bulanţa sau paznicul. Nu i-a 

acordat nimeni ajutor femeii, 

deşi în mod normal sunt ga-

ta instruiţi să intervină. Kau-

fl and încearcă să se spele pe 

mâini şi nu au întocmit un 

proces verbal aşa cum era nor-

mal. Ei nu au chemat ambu-

lanţa decât după ce s-au asgiu-

rat că femeia a ieşit din clă-

dire pentru a nu avea ei pro-

bleme. Cei de la Kaufl and re-

fuză să comunice prin căile 

de comunicare legale şi răs-

pund doar la un număr de te-

lefon la care nu poţi suna î-

napoi. Ei nu lasă urme când 

vorbeşti cu ei. Abia am reu-

şit să înregistrez cererea de 

deblocarea a imaginilor video 

după lungi apeluri”, ne-a ex-

plicat apropiatul familiei ca-

re este avocat de meserie.

„Omul de rând nu are ce 

face într-un astfel de incident. 

Toţi angajaţi lor sunt bine pre-

gătiţi pentru astfel de momen-

te şi încearcă să ascundă to-

tul cât mai repede o proble-

mă. Oamenii simpli sunt pă-

căliţi de Kaufl and, deoarece 

ei nu lasă urme sau probe. 

Personalul Kaufl and e atât de 

bine instruit încât scot per-

soanele accidentate afară şi 

cheamă de afară ambulanţa. 

E foarte important ca oame-

nii care se accidentează în Ka-

ufl and să nu iasă afară şi să 

cheme de acolo ambulanţa. E 

important ca victima să cea-

ră procesul verbal de la paz-

nic, deoarece ei la fi nalul 

schimbului vor consemna că 

nu s-au produs incidente în 

interiorul incintei”, ne-a mai 

spus apropiatul.

„Doamna a avut nevoie de 

5 zile de spitalizare, iar zile-

le de îngrijiri medicale sunt 

în curs. Cel puţin şase săptă-

mâni are nevoie de proteza 

respectivă. Momentan nu pu-

tem spune ce despăgubiri am 

putea să cerem, deoarece nu 

ştim cum va decurge recupe-

rarea. Cel mai mult ne-a de-

ranjat că reprezentanţii Kau-

fl and nu ne-au întrebat nici 

cum se simte, nici dacă are 

nevoie de ajutor sau să achi-

te proteza. Ei au avut de la 

început o poziţie rece şi au 

încercată să se spele pe mâi-

ni”, a mai adăugat apropia-

tul victimei.

Atitudinea Kaufl and, 
confi rmată şi de unul 
dintre directori

Monitorul de Cluj a încercat 

să obţină un punct de vedere 

ofi cial de la Cătalina Eugenia 

Iancu, Director – Departament 

Legal & Compliance, însă acest 

lucru nu a fost posibil. Iancu 

s-a arătat extrem de iritată de 

faptul că Monitorul de Cluj a 

încercat să solicite un punct 

de vedere şi a închis apelul 

telefonic după doar câteva se-

cunde fără să ofere un punct 

de vedere ofi cial.

Kaufland încearcă să muşamalizeze un incident 
petrecut în magazinul din Mănăştur?
O femeie susține că a fost scoasă cu forța din magazin după ce a alunecat pe ulei

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) a 

semnat un acord de coope-

rare interuniversitară cu 

Universitatea Paris-Saclay 

(UPS), din Franţa.

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) a sem-

nat un acord de cooperare in-

teruniversitară cu Universita-

tea Paris-Saclay (UPS) pen-

tru dezvoltarea de activităţi 

în parteneriat pe termen lung 

cu această prestigioasă insti-

tuţie de învăţământ superior 

şi de cercetare.

„Dincolo de cooperările 

UBB cu marile universităţi ale 

lumii în diverse proiecte aca-

demice – consorţii, granturi, 

organizaţii mai exclusiviste 

etc. -, care reprezintă deja o 

tradiţie la universitatea noas-

tră, UBB are parteneriate bi-

laterale, adesea strategice, cu 

astfel de universităţi. Aşadar, 

după acceptarea UBB în GUILD 

– organizaţia exclusivistă a 

unora din cele mai reprezen-

tative universităţi world-class 

europene -, mă bucur să dez-

voltăm acum acest nou par-

teneriat academic cu una din-

tre cele mai reprezentative u-

niversităţi ale Franţei şi ale 

lumii", afi rmă rectorul UBB, 

prof. univ. dr. Daniel David.

Ocupând prima poziţie în 

clasamentul universităţilor 

franceze şi fi ind una dintre 

primele 15 universităţi în cla-

samentul mondial Shanghai 

2020, Universitatea Paris-Sa-

clay a rezultat din asocierea, 

în jurul universităţii Paris XI 

Sud-Orsay, a unor institute de 

elită precum Ecole Normale 

Supérieure Cachan, AgroPa-

risTech sau CentraleSupélec 

şi a unor universităţi precum 

Versailles şi Evry.

Cooperarea dintre Univer-

sitatea Babeş-Bolyai şi Univer-

sitatea Paris-Saclay va acoperi 

preponderent domenii precum 

ştiinţele naturii, ştiinţele soci-

ale şi politice, matematica, 

dreptul şi educaţia fi zică.

UBB își îmbogățește 
parteneriatele 
cu universitățile 
de top ale lumii

Ultimul an cu ajutor 
financiar pentru 
încălzirea locuinței
Începând cu 2021 ajutorul 

pentru încălzirea locuin-

ţei va fi  înlocuit cu veni-

tul minim de incluziune, 

iar suplimentul fi nanciar 

trebuie cerut primăriei 

deoarece acesta nu va 

mai fi  acordat automat.

Acesta este ultimul an în 

care se mai dă ajutorul pen-

tru încălzirea locuinţei. Din 

anul 2021 ajutorul fi nanciar 

va fi  înlocuit cu venitul mi-

nim de incluziune.

Dacă până acum suplimen-

tul fi nanciar pentru încălzi-

rea locuinţei era acordat au-

tomat, de acuma va fi  cerut 

primăriei de care aparţine fi -

ecare familie, potrivit noilor 

prevederi legale.

Cine va benefi cia 
de ajutorul fi nanciar 
pentru încălzire

Ca şi până acum, ajutorul 

lunar pentru încălzire poate fi  

solicitat anual până la data de 

15 octombire. În cazul energi-

ei termice, ajutorul poate fi  ob-

ţinut de familiile cu un venit 

mediu net lunar pe membru 

de până la 786 de lei şi de per-

soanele singure cu un venit net 

mediu lunar de 1.082 de lei.

Prin urmare, persoanele 

care au venituri mici şi au ne-

voie de acoperire integrală 

sau parţială a costurilor pen-

tru încălzirea locuinţei, au la 

dispoziţie aproximativ o lună 

pentru a depune dosarul la 

primăria localităţii.

Din 2021, noi condiţii 
pentru suplimentul 
de locuire

Pentru sezonul rece 

2021-2022, ajutorul pentru în-

călzirea locuinţei va fi  înlo-

cuit de venitul minim de in-

cluziune, care va avea o com-

ponentă numită supliment 

pentru locuire.

Este vorba despre prima-

rul comunei Beliş, Viorel 

Matiş, care a fost condam-

nat, în 9 aprilie 2020, de 

Tribunalul Cluj la un an 

şi patru luni de închisoa-

re cu suspendare după ce 

a fost găsit vinovat pentru 

dare de mită.

Edilul a atacat decizia for-

mulată de tribunal, însă Cur-

tea de Apel a respins ca ne-

fondat apelul lui Viorel Matiş 

asupra sentinţei. Sentinţa pro-

nunţată de Curtea de apel în 

şedinţa de luni, 21 septem-

brie, este defi nitivă.

„În temeiul art. 421 pct. 1 

lit. b din Codul de procedură 

penală respinge ca nefondat 

apelul declarat de către incul-

patul M.V. – împotriva sentin-

ţei penale nr. 114 din 9 aprilie 

2020 a Tribunalului Cluj. În ba-

za art.272 C.pr.pen. stabileşte 

în favoarea Baroului Cluj suma 

de 220 lei, onorariu parţial a-

părător din ofi ciu, ce se va plă-

ti din FMJ pentru av. M.D.I.. 

În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. 

obligă inculpatul apelant să plă-

tească în favoarea statului su-

ma de 400 lei, reprezentând 

cheltuieli judiciare. Defi nitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică 

din 21 septembrie 2020”, arată 

Curtea de Apel Cluj.

Pe lângă condamnarea la 

un an şi patru luni de închi-

soare cu suspendare, prima-

rul Viorel Matiş este obligat 

să presteze timp de 60 de zi-

le muncă neremunerată în fo-

losul comunităţii în cadrul Pri-

măriei Huedin sau la Primă-

ria comunei Mănăstireni.

Primarul Viorel Matiş a fost 

trimis în judecată de procurorii 

Parchetului de pe lângă Tribu-

nalul Cluj pentru dare de mită. 

Din cercetări a rezultat faptul 

că acesta a înmânat, în perioa-

da noiembrie 2017 – martie 2018, 

suma între 1.000 de lei şi 200 

de euro unei persoane care se 

pretindea a fi  ziarist pentru ca 

acesta să nu publice articole de-

făimătoare la adresa sa. Persoa-

na căreia i-ar fi  dat banii prima-

rul din Beliş deţine un blog, în-

să nu face parte din nicio orga-

nizaţie profesională a jurnaliş-

tilor. Hotărârea nu este defi niti-

vă, putând fi  atacată cu apel.

„Condamnă pe inculpatul 

MV, la pedeapsa de: 1 (un) an 

şi 4 ( patru ) luni închisoare, 

pentru săvârşirea infracţiunii 

de dare de mită, prev. de art. 

290 al. 1 C.pen. rap. la art. 308 

al. 1 C.pen. cu art. 35 al.1 

C.pen. În temeiul art. 91 C.

pen. dispune suspendarea sub 

supraveghere a executării pe-

depsei şi stabileşte un termen 

de supraveghere de 2 ani, con-

form dispoziţiilor art. 92 C.pen. 

(...) În temeiul art. 93 alin. 3 

C.pen., pe parcursul termenu-

lui de supraveghere, inculpa-

tul va presta o muncă neremu-

nerată în folosul comunităţii 

în cadrul Primăriei or. Huedin 

sau la Primăria com. Mănăs-

tireni pe o perioadă de 60 de 

zile lucrătoare, cu respectarea 

dispoziţiilor Legii 253/2013 pri-

vind executarea pedepselor, a 

măsurilor educative şi a altor 

măsuri neprivative de liberta-

te dispuse de organele judici-

are”, se arată în minuta Tribu-

nalului Cluj.

Primarul din Beliș, condamnat 
definitiv la închisoare
Primarul Viorel Matiș a fost condamnat definitiv la un an 
și patru luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită

Primarul comunei Beliș, Viorel Matiş

Pe Facebook primarul din 
Beliș a scis ieri la prânz: 
„Mă-nclin în fața dum-
neavoastră, dragi locui-
tori ai comunei Beliș! 
Sunt dator să vă aduc lă-
muriri cu privire la mai 
multe zvonuri care circulă 
referitor la faptul că nu 
aș mai avea dreptul să 
candidez pentru Primăria 
Beliș, din cauza unei de-
cizii judecătorești. Dragii 
mei, nimic din toate as-
tea nu este adevărat. Așa 
cum v-am mai spus, «ră-
mân alături de voi, rămâ-
nem împreună»”.

Poziția lui Matiș
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Iubitori ai folclorului 

românesc, şase studenţi 

de la FSPAC din Cluj-Napoca, 

au decis să înceapă 

un proiect prin care 

să readucă la viaţă tradiţiile 

şi obieciurile româneşti.

Prin universul lui Badea Nea-

oş, un personaj creat de către 

studenţi, tinerii încep să guste 

din nou din autenticul româ-

nesc de odinioară.

Pornind de la un proiect pen-

tru facultate care avea în vede-

re crearea unui business de tri-

couri româneşti, cei şase au vrut 

să ducă mai departe această te-

mă şi să formeze un întreg con-

cept prin care să îi aducă pe toţi 

românii mai aproape de plaiuri-

le şi obiceiurile ţării noastre.

Eduard Pătrunjel, Miruna Mer-

luşcă şi Vlad Hodrea sunt cei care 

îi dau glas lui Badea Neaoş şi ca-

re transmit mai departe poveştile 

şi întâmplările sale, creând conţi-

nut. Pe de altă parte, îi regăsim pe 

alţi trei, Paul Moga, Georgiana Tam-

ba şi Evelin Nilăşan, care îi dau 

contur protagonistului Neaoş şi pri-

etenilor săi, prin desene şi design.

Cine e Badea Neaoş?

Chiar dacă ideea de început a 

fost o afacere cu tricouri cu moti-

ve şi simboluri româneşti, tinerii 

se axează mai mult pe conţinut – 

poveşti spuse din moşi strămoşi, 

tradiţii şi întâmplări româneşti, de-

cât pe vânzarea de tricouri. Astfel, 

prin aceste poveşti cei şase i-au dat 

viaţă lui Badea Neaoş, personajul 

unui ţăran simplu din perioada in-

terbelică românească.

După mult timp de gândire şi 

schimbând fi lele dicţionarelor în 

căutare de arhaisme şi regiona-

lisme, „neaoş” a fost cuvântul 

pe care tinerii creatori l-au con-

siderat potrivit. Acesta înseam-

nă „autentic”, chiar aspectul pe 

care îl urmăresc.

„Cumva conceptul a venit şi 

din partea asta de branding şi mar-

keting pentru că oamenii empati-

zează mult mai bine cu o fi gură 

a unui erou. E tot ce reprezintă 

brandul în două cuvinte şi într-un 

logo. Asta am încercat să facem. 

Visam şi încă visăm să ajungem 

în punctul acela, peste câţiva ani, 

în care românii să vadă scris Badea 

Neaoş şi să se gândească la fi gu-

ra lui. Să ne spună „ah, care badea? 

badea ăla!” Să le arătăm desena-

şul ăsta cu badea şi să se gândeas-

că la Neaoş”, afi rmă Eduard Pă-

trunjel, unul dintre studenţi, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Folclorul românesc, 
reinterpretat – 
de unde vine inspiraţia?

Cei şase studenţi se inspiră pen-

tru poveştile sale şi din diferite ope-

re româneşti din trecut precum 

„Mioriţa”, „Harap-Alb”, „Prostia 

omenească” şi „Păcală”, dar nu 

numai. De acolo sunt preluate a-

tât idei pentru desene şi modele, 

cât şi pentru poveştile pe care ur-

mează să le creeze pentru urmă-

ritorii de pe reţelele de socializare.

Totodată, cei mai vârstnici 

dintre noi reprezintă un izvor de 

cunoştinţe pentru Badea Neaoş. 

Tinerii stau de poveşti cu vârst-

nicii din diferite colţuri ale Ro-

mâniei, şi le preiau poveştile pen-

tru a le transmite mai departe. 

Totuşi, poveştile nu sunt expu-

se exact aşa cum sunt ele.

„Mi se pare corect şi etic să nu 

dăm numele oamenilor. De ase-

menea, Miruna schimbă un pic po-

vestea pentru că nu vrem să re-

fl ecte viaţa lor în totalitate. Să o 

îmbrace cumva pentru că sincer 

am auzit nişte poveşti destul de 

triste. Amărăciune multă. Păstrăm 

ideea de nu am avut, am fost chi-

nuit, am avut probleme cu regimul 

etc, dar o îmbrăcăm ca să prindă 

un pic de idee de optimism. Badea 

practic ca timp e înainte de comu-

nism. El a prins România aia co-

chetă, interbelică, considerată un 

loc ideal de trăit. Cam aşa vrem să 

ne imaginăm şi noi România. Dar 

oamenii care au trăit atunci sunt 

puțini şi trebuie să ne hrănim cu 

poveşti ale fi ilor, nepoţilor...”, spu-

ne Eduard Pătrunjel.

Pentru a înţelege mai bine ce 

însemna viaţa autentică de la țară, 

tinerii au plecat într-o caravană, 

pe la satele lor sau ale bunicilor. 

Acolo au trăit puţin din provocări-

le vieţii rurale.

„Am vrut să gustăm un pic din 

treaba asta în caravană. Am întors 

fânul, am cărat fânul şi chiar am 

spălat haine în râu. Am gustat un 

pic din ce înseamnă acea viaţă”, 

declară Paul Moga, unul dintre cre-

atorii lui Badea Neaoş.

Aceştia postează atât poveşti 

despre viaţa la ţară şi trăirile vârst-

nicilor, cât şi fi lmuleţe care să tra-

spună micile obiceiuri şi muzica 

tradiţională românească.

Pe lângă sursele de inspiraţie 

deja menţionate, tinerii le cer şi ur-

măritorilor să împărtăşească po-

veştile bunicilor cu Badea Neaoş. 

6 studenţi de la Cluj 
folclorului românesc
Badea Neaoș, un personaj care întruchipează 

Cei 6 studenţi clujeni care i-au dat viaţă lui Badea Neaoş

Alte trotinete electrice 
aruncate în Canalul Morii!
Două trotinete electrice au fost aruncate 
astăzi în Canalul Morii. Oamenii au făcut 
din ce în ce mai multe reclamaţii cu pri-
vire la modul de folosire și parcare a tro-
tinetelor. Trotinetele electrice au devenit 
un chin pentru clujeni, deoarece oame-
nii care le folosesc nu respectă regulile 
de circulaţie și de parcare. 

Astăzi au fost aruncate două trotinete 
în Canalul Morii, dar nu este prima da-
tă când se întâmplă asta. În urmă cu 
trei săptămâni, o altă trotinetă a ajuns 
în același canal.

Utilizatorii trebuie să parcheze trotineta 
în centrul orașului, în zona verde marca-
tă pe hartă în aplicaţie. Dacă persoana 
parchează trotineta în afara zonei mar-
cate pe hartă va fi  penalizată cu suma 
de 150 de lei, potrivit regulilor impuse 
de fi rma Bolt.

Emil Boc susţine că aceste trotinete nu trebuie eliminate, doar că fi rmele care se ocupă de 
închirierea lor au acţionat greșit, intrând în orașe fără aprobarea administraţiilor locale.

În ultimele luni, pozele și reclamaţiile cetăţenilor cu privire la parcarea acestor trotinete au 
împânzit site-urile de socializare.

FOTOGRAFIA ZILEI
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Fiecare comandă vine cu o provo-

care. Cumpărătorii trebuie să mear-

gă să discute cu un bunic sau un 

bătrânel dintr-un sat care să îi îm-

părtăşească poveştile sau să foto-

grafi eze diverse momente repre-

zentative folclorului românesc.

„Vrem să arătăm că se poate 
reuşi în România”

Studenţii duc mai departe po-

vestea lui Neaoş pentru că vor 

să demonstreze că se poate trăi 

în România şi că nu sunt nevo-

iţi să părăsească ţara pentru a-şi 

câştiga existenţa.

Odată cu dorinţa de a le arăta 

şi altora că se poate reuşi aici, mai 

vine şi dorinţa de a-i motiva să în-

cerce acelaşi lucru, ca nepoţii lui 

Badea Neaoş să nu mai părăseas-

că plaiurile de acasă pentru a-şi 

câştiga traiul în altă parte.

„Cumva aşa s-a legat brandul 

românesc, cu tricouri româneşti, 

cu noi românii. Să arătăm că noi 

suntem nişte tineri care am de-

cis să rămânem în ţară, tineri pa-

trioţi care vrem să ne câştigăm 

existenţa aici. Toţi am făcut bani 

în perioada asta, toţi am lucrat 

în perioada asta de facultate. Am 

zis ok, noi putem să facem ches-

tia asta, deci puteţi şi voi. Cum? 

Hai să vă arătăm cum am făcut-o 

noi şi poate vă inspirăm şi pe voi 

prin simbolurile astea româneşti”, 

mai adaugă Eduard.

Tradiţia românească 
transpusă într-un 
mod minimalist

Ceea ce îl face diferit pe Badea 

Neaoş de restul afacerilor cu trico-

uri româneşti, este faptul că aces-

ta e un bade minimalist. Tinerii 

consideră că este mai importantă 

povestea din spate decât modelul 

în sine şi cum poţi să legi poveste 

de broderia respectivă.

Culorile tricourilor sunt doar pe 

alb şi negru pentru a urma mode-

lul iilor tradiţionale, şi doar moti-

vele tradiţionale care vor fi  broda-

te pe material, posibil să aibă cu-

loare. Iar un alt lucru care diferen-

ţiază tricourile lui Badea de altele 

este faptul că sunt brodate.

„Lucrul diferit la noi este bro-

darea tuturor simbolurilor de ca-

re spuneam, tradiţionale româ-

neşti, pe tricouri, pe traiste, pe 

orice poartă tinerii din România 

la ora actuală şi nu numai din 

România, şi din afară, care tot de 

aici se trag până la urmă”, afi r-

mă Georgiana Tamba.

Badea Neaos, produs 
în totalitate românesc

Patriotismul se resimte puter-

nic în povestea lui Badea şi ac-

centul pe tradiţia românească 

este evident, aşadar, ar fi  fost 

culmea ca produsul să nu fi e în 

totalitate românesc.

Cei şase au reuşit să creeze tri-

courile cu motivele folclorice co-

laborând doar cu producători din 

România, mai exact, Cluj. Aşadar, 

de la broderie şi până la tricouri şi 

etichete, afacerea este în totalitate 

realizată la noi în ţară.

Tricouri româneşti realizate 
de tineri români, în România:

„Ideea a plecat aşa, sunt trico-

uri româneşti, făcute de studenţi 

români, în România. Şi am zis bun, 

e fain. Prima dată trebuia să gă-

sim tricouri şi o broderie ca să ne 

facem undeva broderiile. Şi am dat 

mail-uri la mai multe broderii. Ne-a 

răspuns o doamnă cu oferta, ne-a 

plăcut şi am mers chiar atunci la 

ea să vedem şi să stabilim tot. Ne-a 

mai întrebat de unde ne luăm tri-

courile şi a spus că soţul său face 

tricouri. Aştfel, ne-am gândit di-

rect că, mamă, sunt tricouri româ-

neşti cu specifi c românesc, con-

fecţionate şi brodate în România 

şi nu se poate să fi e mai bine. Du-

pă care am ajuns la etichete, iar 

domnul care ne făcea tricourile 

ne-a spus că el colaborează cu o 

fi rmă de etichete tot din România. 

A fost perfect. Tot ce înseamnă 

Neaoş e făcut în România!”, ne 

mai spune Paul Moga.

Tricourile se pot trimite şi prin 

local delivery. Cei care comandă 

în Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi 

Ocna Mureş le vor primi livrate de 

la studenţi, cu transport gratuit.

Badea Neaoş a ajuns chiar 

şi prin Constanţa, Bucureşti, 

Maramureş, Arad, Bacău, Pia-

tra Neamţ şi Suceava.

Astfel, studenţii îşi doresc ca 

Badea să ajungă în toată ţara, cu 

speranţa că poate vor putea schim-

ba viziunea românilor asupra pa-

triotismului, aducându-l într-o lu-

mină mai bună.

„Tot ce vrem e să deschidem o 

discuţie despre trecut şi cum pu-

tem încorpora trecutul în viitorul 

nostru, ca români. Cuvântul patri-

ot este văzut în ultimul timp foar-

te peiorativ. Poate reuşim noi prin 

Badea Neaoş să îl trasformăm în 

ceva de bine, să fi i mândru că eşti 

patriot”, spune unul dintre studenți.

reînvie spiritul 
c prin Badea Neaoş 
un țăran din perioada interbelică românească

Societatea de Distribuţie 

a Energiei Electrice 

Transilvania Nord continuă 

şi anul acesta parteneriatul 

iniţiat anul trecut împreună 

cu Colegiul Tehnic 

Energetic din Cluj-Napoca, 

pentru susţinerea învăţă-

mântului în sistem dual.

În cadrul parteneriatului, S-

DEE Transilvania Nord asigură 

fi ecărui elev al clasei profesio-

nale pe care o susţine, o bursă 

lunară în valoare de 500 lei, la 

care, în funcţie de rezultatele 

şcolare, se poate adăuga un pre-

miu de stimulare a performan-

ţei de 200 de lei/lună. Elevii vor 

benefi cia de condiţii excelente 

de pregătire practică, inclusiv 

în instalaţiile SDEE Transilvania 

Nord, precum şi de echipament 

de lucru şi de protecţie. În plus, 

li se va asigura o masa pe zi, 

la locul de practică. După ob-

ţinerea califi cării pentru mese-

ria de electrician, absolvenţii 

vor avea posibilitatea de a se 

angaja în cadrul SDEE Transil-

vania Nord sau în altă compa-

nie din Grupul Electrica.

Din dorinţa de a susţine cât 

mai mulţi elevi în parcursul lor 

spre profesia de electrician, anul 

acesta SDEE Transilvania Nord 

a extins parteneriatul şi la Ora-

dea, împreună cu Colegiul Teh-

nic Traian Vuia. Elevii de aici se 

vor bucura de aceeaşi susţine-

re pentru a se dezvolta profesi-

onal în cele mai bune condiţii.

„Considerăm că stimulând 

performanţa şcolară şi impul-

sionând elevii să descopere pa-

siunea pentru meseria de elec-

trician, contribuim la forma-

rea de profesionişti valoroşi 

pentru sistemul energetic ro-

mânesc. Ne bucurăm că pu-

tem să le oferim sprijin şi în-

drumare pentru a-şi exploata 

potenţialul”, a declarat Emil 

Merdan, Directorul General al 

Societăţii de Distribuţie a Ener-

giei Electrice Transilvania Nord.

Electrica susține şi anul acesta 
învăţământul în sistem dual
Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord continuă 
şi anul acesta parteneriatul cu Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca
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Uniunea Europeană vrea 

să se înarmeze cu noi 

atribuţii suplimentare 

pentru a penaliza marile 

companii de tehnologie.

Planul propus include obli-

garea giganţilor tehnologici să 

scindeze sau să vândă unele 

dintre operaţiunile lor europe-

ne, dacă se consideră că domi-

nanţa lor pe piaţă ameninţă in-

teresele clienţilor şi ale rivali-

lor mai mici, conform Financi-

al Times, citată de Reuters.

Comisia Europeană urmea-

ză să propună noi reguli de-

numite Legea Serviciilor Di-

gitale, până la sfârşitul anu-

lui, care vor spori responsa-

bilităţile social media şi răs-

punderea pentru conţinutul 

de pe platformele lor.

Comisarul UE pentru pia-

ţa internă, Thierry Breton, 

într-un interviu acordat Finan-

cial Times, a declarat că re-

mediile propuse, care ar fi  uti-

lizate doar în circumstanţe ex-

treme, includ şi capacitatea 

de a exclude grupurile tehno-

logice mari de pe piaţa unică.

UE mizează 
pe concurenţa loială

De asemenea, Bruxelles a-

re în vedere un sistem de ra-

ting care să permită publicu-

lui şi acţionarilor să evalueze 

comportamentul companiilor 

în domenii precum respecta-

rea impozitelor şi viteza cu 

care elimină conţinutul ilegal.

Breton a fost citat spunând 

că activităţi precum companii 

care împiedică utilizatorii să 

schimbe platforma sau care 

obligă clienţii să folosească un 

singur serviciu ar putea duce 

la sancţiuni mai dure.

Şi Cecilio Madero Villare-

jo, adjunctul directorului ge-

neral al departamentului de 

concurenţă de la Comisia Eu-

ropeană, avertiza recent că 

organismele UE de reglemen-

tare antitrust iau în conside-

rare reglementări mai dure fa-

ţă de giganţii din domeniul 

tehnologiei, forţându-i să fa-

că mai mult pentru a asigura 

condiţii de concurenţă echi-

tabile. Aceasta, însă, ar putea 

să nu fi e sufi cient, în special 

pe pieţele digitale, a explicat 

Cecilio Madero Villarejo.

O astfel de decizie ar pu-

tea afecta Facebook, Ama-

zon, Apple şi Google. Cele 

patru companii se afl ă sub 

analiza organismelor de re-

glementare antitrust din U-

niunea Europeană, după ce 

rivalele lor s-au plâns că sunt 

excluse de pe pieţele cheie. 

În mod tradiţional, Comisia 

Europeană ordonă compa-

niilor stoparea practicilor an-

ticoncurenţiale.

UE, cu ochii pe giganți ca Amazon, 
Google și alții: cum vrea să-i penalizeze

Numerele de infectări 

sunt în creştere atât în   

Franţa, cât şi în Spania. 

În unele situaţii, numărul 

de cazuri noi depăşeşte 

numărul maxim din apri-

lie. Ambele ţări chiar au 

depăşit numărul pe cap 

de locuitor din SUA.

Ofi cialii suspectează a fi  

cauza întoarcerea Franţei la 

turism – permiţând în speci-

al turiştilor străini să vizite-

ze ţara. Acesta ar fi  unul din-

tre motive, precum şi Spania 

care s-a grăbit să deschidă 

total graniţele.

„Avem o situaţie foarte gra-

vă care se desfăşoară în faţa 

noastră”, a declarat directo-

rul regional pentru Europa al 

Organizaţiei Mondiale a Să-

nătăţii, Hans Kluge, relatează 

BBC, adăugând că numerele 

alarmante „ar trebui să ser-

vească ca un apel de trezire 

pentru noi toţi, deoarece vi-

rusul este încă aici”.

Ne apropeim rapid 
de un milion de vieţi 
pierdute global, ca 
urmare a coronavirusului

De asemenea, s-ar putea 

să intrăm din nou direct în 

vărful unei crize, poate mai 

puternică decât cea de până 

acum – „Există câteva tendin-

ţe îngrijorătoare pe care înce-

pem să le vedem. Ceea ce es-

te cu adevărat îngrijorător, 

cred, pentru noi, este nu nu-

mai că observăm o creştere a 

numărului de cazuri, dar ve-

dem o creştere a spitalizări-

lor. Vedem creşteri ale cazu-

rilor de terapie intensivă”, a 

declarat Maria Van Kerkhove, 

şeful unităţii de boli emergen-

te a OMS, citată de CNBC.

Mai multe state america-

ne înregistrează, de aseme-

nea, o creştere, potrivit ra-

poartelor recente. Ofi cialii 

au avertizat că această toam-

nă ar putea arăta deosebit 

de rău, având în vedere se-

zonul gripal care se apropie 

rapid. „Nici măcar nu am 

apucat să începem sezonul 

gripal, aşa că suntem îngri-

joraţi de faptul că aceste nu-

mere tot mai mari de spita-

lizare şi de terapie intensivă 

vor suprasolicita un sistem 

deja împovărat”, a declarat 

Van Kerhove pentru CNN.

Dar există o speranţă cres-

cută că primele vaccinuri vor 

fi  disponibile la începutul anu-

lui 2021, despre care mulţi ex-

perţi spun că sunt singura ca-

le de ieşire.

OMS avertizează 
că urmează o altă 
criză pandemică
„Oboseala pandemică” determină creșterea numărului 
de cazuri de COVID-19 în anumite părți din Europa

În mai multe țări din Europa numărul de cazuri noi depăşeşte 
numărul maxim din aprilie

Oamenii de ştiinţă au des-

coperit indicii care arată 

că anumite celule ale sis-

temului imunitar pot juca 

un rol în plus faţă de pro-

tejarea împotriva invada-

torilor microbieni – prote-

jarea sănătăţii mentale.

În cadrul studiului condus 

de Yale, au fost comparate ce-

lulele sistemului imunitar din 

lichidul spinal al pacienţilor cu 

SM şi al subiecţilor sănătoşi.

Rezultatele susţin o teo-

rie emergentă conform căre-

ia interferonii gamma, un tip 

de celulă imună care ajută 

la inducerea şi modularea u-

nei varietăţi de răspunsuri 

ale sistemului imunitar, pot 

juca, de asemenea, un rol în 

prevenirea depresiei la per-

soanele sănătoase.

„Am fost surprinşi că lichi-

dul spinal normal ar fi  atât de 

interesant”, a spus David H-

afl er, William S. şi Lois Stiles 

Edgerly profesor de neurolo-

gie, profesor de imunobiolo-

gie şi autor principal al stu-

diului.

Cum a fost făcută 
descoperirea?

Cercetările anterioare au 

arătat că blocarea interferoni-

lor gamma şi a celulelor T pe 

care aceştia le produc, pot pro-

voca simptome asemănătoa-

re depresiei la şoareci.

Hafl er observă că depresia 

este, de asemenea, un efect 

secundar frecvent la pacien-

ţii cu SM trataţi cu un tip di-

ferit de interferon.

Oamenii de ştiinţă au fo-

losit o nouă tehnologie care 

permite o examinare detalia-

tă a celulelor individuale.

Cu ajutorul acesteia, cerce-

tătorii au putut arăta că celu-

lele T din lichidul coloanei ver-

tebrale ale persoanelor sănă-

toase împărtăşesc asemănări 

cu cele ale pacienţilor cu SM.

Cu toate acestea, la persoa-

nele sănătoase, celulele sunt 

lipsite de capacitatea de a se 

replica şi de a provoca infl a-

maţia dăunătoare, răspuns ob-

servat în bolile autoimune, 

precum scleroza multiplă.

În esenţă, sistemul imuni-

tar din creierul tuturor oame-

nilor este pregătit să produ-

că un răspuns al sistemului 

imunitar infl amator, dar, în 

acelaşi timp, poate avea o al-

tă funcţie decât apărarea îm-

potriva agenţilor patogeni, a 

spus Hafl er.

„Aceste celule T întâlnite 

la persoanele sănătoase au un 

alt scop acolo şi speculăm că 

acesta este de a ne ajuta să 

ne păstrăm sănătatea menta-

lă”, a spus el.

Cercetătorii intenţionează 

să exploreze mai îndeaproa-

pe modul în care răspunsuri-

le sistemului imunitar din sis-

temul nervos central ar putea 

afecta tulburările psihiatrice, 

cum ar fi  depresia.

Rolul surpriză pe care sistemul 
imunitar îl are în lupta cu depresia
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Trei premii la Gala UNITER 2020
pentru Teatrul Național din Cluj-Napoca
Aseară, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, a avut 
loc Gala Premiilor UNITER 2020, la care s-au desemnat câștigă-
torii pentru anul teatral 2019.

Juriul fi nal, format din Radu Apostol (regizor), Cosmin 
Ardeleanu (scenograf), Doru Mareș (critic de teatru), Crina 
Mureșan (actriţă), Cristina Rusiecki (critic de teatru) au acordat 
Teatrului Naţional din Cluj-Napoca premii la toate cele trei cate-
gorii nominalizate:

Cel mai bun spectacol – Chiritza în concert după Vasile 
Alecsandri și Matei Millo, un spectacol-concert de Ada Milea;

Cea mai bună actriţă în rol principal – Anca Hanu, pentru rolul 
Chiritza Bârzoi din spectacolul Chiritza în concert după Vasile 
Alecsandri și Matei Millo;

Cel mai bun actor în rol secundar – Cristian Grosu, pentru rolul 
Caliban din spectacolul Furtuna de William Shakespeare, regia 
Gábor Tompa.

Felicităm actorii noștri, întreaga echipă artistică și tehnică a 
spectacolului, și mulţumim publicului clujean pentru permanen-
ta susţinere pe care o acordă Teatrului Naţional.

Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene (CJUE) a validat 

marţi o lege din Franţa care 

reglementează închirierea 

apartamentelor pe perioade 

scurte de timp, într-un 

dosar care a pus faţă în faţă 

Primăria oraşului Paris 

şi doi proprietari de aparta-

mente care au utilizat plat-

forma de închiriere a locu-

inţelor în scop turistic 

Airbnb, informează AFP.

Această decizie a CJUE era 

foarte aşteptată deoarece, la 

fel ca şi Parisul, mai multe me-

tropole europene se confrun-

tă cu o penurie de locuinţe şi 

au încercat să legifereze pen-

tru a lupta cu fenomenul în-

chirierii locuinţelor în scop tu-

ristic prin platforma Airbnb.

„O reglementare naţională 

care supune autorizării preala-

bile închirierea, în mod repe-

tat, a unui spaţiu cu destinaţie 

de locuinţă pentru perioade 

scurte unei clientele ocaziona-

le care nu îşi stabileşte domi-

ciliul în spaţiul respectiv este 

conformă cu dreptul Uniunii. 

Combaterea penuriei de locu-

inţe destinate închirierii pe ter-

men lung constituie un motiv 

imperativ de interes general ca-

re justifi că o astfel de reglemen-

tare”, a decis Curtea de Justi-

ţie a Uniunii Europene (CJUE).

Judecătorii europeni au fost 

sesizaţi în 2018 de Curtea de 

Casaţie din Franţa să răspun-

dă la mai multe întrebări ca-

re se referă la dispoziţiile din 

Codul francez al construcţii-

lor şi al locuinţelor. Aceasta 

după ce anterior, Curtea de 

Casaţie din Franţa a fost sesi-

zată de doi proprietari de gar-

soniere din Paris, condamnaţi 

la plata unor amenzi de 40.000 

de euro pentru că şi-au scos 

la închiriat locuinţele fără o 

autorizaţie prealabilă din par-

tea primăriei din Paris.

„Curtea a apreciat că regle-

mentarea în cauză nu este ex-

clusă din domeniul de aplicare 

al Directivei 2006/123 pentru 

motivul că ar constitui o regle-

mentare generală, aplicabilă fă-

ră distincţie oricărei persoane, 

în materie de amenajare sau de 

dezvoltare a teritoriului şi, în 

special, de amenajare urbană. 

Astfel, deşi reglementarea men-

ţionată urmăreşte să asigure o 

ofertă sufi cientă de locuinţe des-

tinate închirierii pe termen lung 

la preţuri accesibile, aceasta nu 

vizează însă decât persoanele 

care efectuează un anumit tip 

de închiriere”, au apreciat jude-

cătorii de la CJUE.

Afacerea nu s-a încheiat în-

că în Franţa deoarece judecă-

torii francezi vor trebui să ve-

rifi ce dacă edilii Parisului vor 

aduce dovezi privind existen-

ţa unei penurii de locuinţe.

În luna decembrie a anului 

trecut, tot Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene (CJUE) a de-

cis că Airbnb nu poate fi  re-

glementată ca o agenţie imo-

biliară care îşi vinde serviciile 

online. Această decizie a pus 

capăt unei bătălii îndelungate 

între Airbnb şi companiile ho-

teliere tradiţionale din Europa, 

care susţineau că platforma 

oferă servicii similare cu ale 

lor fără a fi  însă supusă ace-

loraşi reglementări. Atunci 

CJUE a decis că activitatea Air-

bnb ar trebui califi cată drept 

„serviciu al societăţii informa-

ţionale” şi în consecinţă „Fran-

ţa nu poate cere Airbnb să de-

ţină o licenţă de agent imobi-

liar profesionist”.

Airbnb. Ce se întâmplă 
cu platforma de închirieri?
Curtea de Justiţi a Uniunii Europene validează o lege franceză 
cu privire la închirierea locuinţelor prin Airbnb

În luna decembrie a anului trecut, tot Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
(CJUE) a decis că Airbnb nu poate fi  reglementată ca o agenţie imobiliară

În România, numărul 

celor care au lipsit de la 

serviciu din cauza pande-

miei de COVID-19 a cres-

cut de la 282.000 de per-

soane în a treia săptămâ-

nă din luna martie, la 

665.000 de persoane în a 

patra săptămâna din lună, 

conform datelor Eurostat.

Absenţele săptămânale de 

la locul de muncă au început 

să crească între prima şi a do-

ua săptămână din martie 2020 

din cauza măsurilor iniţiale 

luate de guvernele statelor 

membre UE împotriva răspân-

dirii COVID-19. Numărul ab-

senţelor a crescut mai rapid 

în săptămânile următoare, ca 

urmare a măsurilor continue 

împotriva răspândirii pande-

miei COVID-19.

Nu mărul angajaţilor ca-

re au lipsit temporar a fost 

de patru ori mai mare la 

sfârşitul lunii martie În Ro-

mânia, numărul celor care au 

lipsit de la serviciu din cauza 

pandemiei de COVID-19 a cres-

cut de la 282.000 de persoa-

ne în a treia săptămână din 

luna martie, la 665.000 de per-

soane în a patra săptămâna 

din lună. La începutul anului 

2020, în a patra săptămână 

din an, numărul celor care au 

lipsit de la serviciu a fost de 

circa 101.000.

La nivelul statelor membre 

UE, nu mărul persoanelor an-

gajate care au lipsit temporar 

de la muncă a fost de patru ori 

mai mare la sfârşitul lunii mar-

tie (săptămâna 13) comparativ 

cu începutul lunii respective.

În perioada 2017-2019, ab-

senţele temporare de la locul 

de muncă au atins punctul 

culminant la mijlocul lunii au-

gust şi la sfârşitul lunii de-

cembrie în fi ecare an. Datele 

Eurostat au arătat că absen-

ţele tem po rare au atins un ma-

xim în săptămâna 33 şi 52 în 

perioada 2017-19.

Pandemia de COVID-19 a crescut rata absenţei de la serviciu

Marea Britanie a ridicat 

luni nivelul de alertă ce 

măsoară evoluţia epidemi-

ei noului coronavirus şi a 

decis să închidă mai devre-

me pub-urile şi restauran-

tele, în faţa ameninţării 

unui al doilea val ce s-ar 

putea solda cu 200 de dece-

se pe zi dacă nu se iau 

măsuri, informează AFP.

Într-o declaraţie adresată 

parlamentului, programată să 

aibă loc marţi, prim-ministrul 

Boris Johnson „va confi rma 

faptul că pub-urile, barurile 

şi restaurantele vor trebui să 

închidă la ora 22:00 începând 

de joi” în Anglia, a anunţat 

luni seara Downing Street 

într-un comunicat de presă.

Numărul persoanelor care 

frecventează aceste unităţi ar 

urma de asemenea să fi e re-

dus deoarece „doar servirea 

la masă” va fi  permisă, ar ur-

ma să mai anunţe guvernul 

după o reuniune de criză a 

executivul britanic în cursul 

dimineţii de marţi.

Restricţiile survin după ce 

şefi i serviciilor medicale din 

cele patru provincii britanice 

au ridicat luni nivelul de aler-

tă legat de virus la patru, de 

la trei cât era din luna iunie, 

ceea ce corespunde unui ni-

vel de transmitere „ridicat sau 

în creştere exponenţială”.

Ţara europeană cu cele mai 

numeroase decese provocate 

de COVID-19, aproape 42.000, 

Marea Britanie este martora 

„dublării la fi ecare şapte zi-

le” a numărului de contami-

nări, a avertizat luni, într-o 

alocuţiune televizată, consili-

erul ştiinţifi c al guvernului Pa-

trick Vallance.

Dacă epidemia urmează a-

ceastă curbă, „vom ajunge la 

50.000 de cazuri zilnic la ju-

mătatea lunii octombrie”, fa-

ţă de aproximativ 6.000 în pre-

zent conform estimărilor şi a-

ceasta ar putea duce la „200 

de decese pe zi sau mai mult 

la jumătatea lunii noiembrie”, 

a estimat Vallance.

La apogeul pandemiei, Ma-

rea Britanie a înregistrat zil-

nic aproape 1.000 de decese.

Noile măsuri anunţate de 

Boris Johnson vor fi  valabile 

doar pentru Anglia, fi ecare pro-

vincie britanică adoptând pro-

priile decizii cu privire la ges-

tionarea crizei sanitare. Dar, 

potrivit Downing Street, Boris 

Johnson a vorbit luni telefo-

nic cu premierii scoţian, galez 

şi nord-irlandez şi aceştia „au 

fost de acord să adopte o abor-

dare cât mai mult posibil uni-

fi cată în zilele următoare”. Cei 

trei lideri sunt, de asemenea, 

invitaţi la reuniunea de criză 

consacrată răspunsului guver-

nului la revenirea epidemiei, 

programată marţi, înainte de 

intervenţia premierului Boris 

Johnson în parlament.

Premierul Boris Johnson 

se va adresa, de asemenea, 

naţiunii marţi seară, un dis-

curs dedicat modalităţilor de 

combatere a virusului şi rolu-

lui populaţiei în limitare pro-

pagării acestuia, care va fi  

transmis în direct.

Barurile, pub-urile 
şi restaurantele vor fi închise 
mai devreme în Anglia
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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. (14.14)

¤ 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. (2.14)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (4.7)

¤ 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. (2.7)

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. (2.7)

¤ 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. (6.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(15.15)

¤ 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. 
(6.7)

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

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ 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 
(4.7)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (4.14)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (4.14)

¤ 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. 
(6.11)

¤ 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. (4.14)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (6.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (6.11)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(6.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.11)

¤ 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. (6.7)

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

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-282885. 
(14.14)

¤ 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. (14.14)

¤ 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.

CITAȚII

¤ Se citează numiții Kita Ioan, Ki-
ta Ecaterina, Lapusan Ioan, în da-
ta de 13.10.2020, ora 10.00, la 
Judecătoria Huedin, în dos. 
2442/242/2019, având ca obiect 
uzucapiune.

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. (5.5)

¤ Pierdut card-legitimaţie de 
parcare penru persoane cu han-
dicap, pe numele IANCU GHE-
ORGHE. Îl declar nul.

¤ POPESCU BIANCA LARISA IN-
TREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu 
sediul în Roșieni, nr. 39, jud. 
Cluj, înregistrată la O.R.C. sub 
nr. F12/1170/2012, C.U.I.: 
29881456, declar pierdute și 
nule C.U.I. și certifi cate consta-
tatoare.
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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.

ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

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

ANUNŢ DE 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

ANUNŢ

S.C. Hidroconstrucția S.A. – U.C.M. Ardeal cu 
sediul în Cluj Napoca,  str. Oașului nr. 8-10 , oferă spre 
închiriere spații pentru depozitare, activități de producție 
și de birouri, după cum urmează: 

-  teren și spații de depozitare în incinta depozitului central 
din comuna Gârbău, jud. Cluj.

-  teren și spații de depozitare sau pentru activități de 
producție în  incinta bazei de producție  din   comuna Baciu,   
str. Triajului 2-3. 

- spații de birouri în clădirea sediu U.C.M. Ardeal din str. 
Oașului nr. 8-10 , Cluj-Napoca.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: 
comercial.ardeal@hidroconstructia.com sau la  tel. 
0264436100, int. 127- birou comercial.

ANUNŢ

HIDROCONSTRUCTIA S.A. – UCM ARDEAL 
organizeaza licitatie publica de vanzare mijloace fi xe. Licitatia 
va avea loc in data de 23.09.2020, ora 12:00 in Cluj Napoca, 
str. Oasului, nr. 8-10, jud. Cluj.

Inscrierea la licitatie, achizitionarea caietului de sarcini 
si depunerea garantiei de participare de 10% din pretul 
bunului licitat (conditii obligatorii pentru participarea la 
licitatie) se fac cel tarziu cu 1 ora inainte de organizarea 
licitatiei.

In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in 
aceleasi conditii in data de 30.09.2020, ora 12:00.

Informatii suplimentare la telefon: 0264-436100; 0264-436203 
si mail: mecanizare.ardeal@hidroconstructia.com

ANUNŢ PUBLIC

Campanii de colectare DEEE

A noua acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 26 septembrie 2020 şi 
va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP

 Centru – zona Sala Sporturilor

 Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 
pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).

 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 
acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an, urmatoarele campanii 
de colectare se vor desfăşura conform următorului program:

- 31.10.2020
- 28.11.2020
- 26.12.2020

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

IANCU GABRIEL DINU anunță inițierea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru „ELABORARE PLAN URBANISTIC 
DE DETALIU ŞI DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU 
AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ 
SEMICOLECTIVĂ, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI“, amplasat pe Strada Trifoiului, nr. B 25/a, 
Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul de Strategii Urbane, cam. 62.
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Fanii tenisului s-au 
revoltat la Roma

Organizatorii turneului de tenis 
de la Roma au fost criticaţi în 
reţelele de socializare după ce 
campionul la simplu masculin, 
sârbul Novak Djokovic, a înca-
sat un premiu mai mare cu 10 
euro decât campioana de la 
simplu feminin, românca 
Simona Halep.
Djokovic, care l-a învins luni în 
fi nală pe argentinianul Diego 
Schwartzman, cu 7-5, 6-3, obţi-
nând al 36-lea său titlu ATP 
Masters 1.000, a primit un cec 
de 205.200 euro, în timp ce 
Halep a fost recompensată cu 
un premiu cu 10 euro mai mic 
pentru titlul în turneul Premier 
5, în urma unei fi nale în care 
Karolina Pliskova (Cehia) s-a re-
tras din cauza unei accidentări 
la scorul de 6-0, 2-1 pentru ro-
mâncă.
Organizatorii turneelor de 
Mare Șlem au optat pentru a 
oferi premii egale la masculin 
și feminin, însă fanii au deplâns 
situaţia de la Roma, unde pre-
miul Simonei Halep a fost frus-
trant de aproape ca al lui 
Djokovic, însă nu egal.
„Oamenii care au făcut diferen-
ţa la premii sunt misogini. 
Punct”', a scris pe Twitter un iu-
bitor al tenisului.
„Parcă zici că dacă au avut așa 
mare nevoie de acei 10 euro 
pentru a se simţi mai bărbaţi, 
în iad cu ei”, a scris altul.
Anul trecut, la Roma, campio-
nul Rafael Nadal a primit un 
cec de 958.055 euro, aproape 
dublu faţă de campioana 
Karolina Pliskova

Arcada Galaţi, victorie 
la masa verde în Liga 
Campionilor
CSM Arcada Galaţi a câștigat cu 
scorul de 3-0, la '„masa ver-
de'”, partida cu OK Ribola 
Kastela, deoarece campioana 
Croaţiei nu a efectuat testul 
Covid-19.
Partida dintre CSM Arcada și 
campioana Croaţiei era progra-
mată, marţi 22 septembrie, de 
la ora 18:00, în Sala 
Sporturilor din Galaţi.
„Echipa croată a dat dovadă de 
un neprofesionalism nemaiîn-
tâlnit la acest nivel. Kastela a 
venit fără test Covid efectuat, 
dar a dorit să-l facă la noi și re-
zultatele să fi e cunoscute până 
cu două ore înainte de începu-
tul meciului. Acest lucru nu a 
fost posibil, iar meciul a fost 
câștigat de noi cu 3-0”, a afi r-
mat Marius Pârvu, șeful secţiei 
de volei a CSM Galaţi.
Kastela va juca miercuri, de la 
ora 20:00, cu Ford Levoranta 
Sastamala (Finlanda), iar parti-
da CSM Arcada și Sastamala se 
va disputa joi, de la ora 18:00, 
ambele în Sala Sporturilor 
„Dunărea”.
Prima clasată se califi că în turul 
următor al Ligii Campionilor.

Pe scurt

Ediţia din acest an 

a Wizz-Air Cluj-Napoca 

Marathon s-a anulat 

din motive care ţin de 

siguranţa participanţilor, 

în locul acesteia urmând 

să se desfăşoare 

o competiţie virtuală.

„Wizz Air Cluj-Napoca 

Marathon 2020, un eveni-

ment gândit pentru sănăta-

tea şi bucuria participanţi-

lor, se anulează anul acesta, 

tocmai din motive care ţin 

de siguranţa participanţilor, 

a partenerilor, a voluntari-

lor, a publicului şi a organi-

zatorilor. Ediţia a 10-a a eve-

nimentului, iniţial programa-

tă pentru luna aprilie 2020, 

iar apoi amânată pentru 7-8 

noiembrie, va avea loc, în 

varianta sa fi zică, în aprilie 

2021 (la o dată ce urmează 

să fi e comunicată). O ediţie 

virtuală a competiţiei va avea 

însă loc: 1.0 Wizz Air Cluj-Na-

poca VIRTUAL Marathon se 

va desfăşura sub sloganul 

'Grow your wings together!', 

pornind de la conceptul lan-

sat în perioada pandemiei 

de clubul organizator, 

Runners Club: 'alergăm se-

parat, concurăm împreună”, 

au transmis ofi cialii.

Runners Club, împreună 

cu sponsorul ofi cial şi Pri-

măria Municipiului Cluj-Na-

poca au luat această decizie 

în contextul în care nu pot 

avea certitudinea că eveni-

mentul se poate desfăşura în 

cele mai sigure condiţii, da-

tă fi ind situaţia creată de 

pandemia de COVID-19, dar 

şi pentru a împiedica extin-

derea ei în România.

Organizatorii au decis să 

ofere, în schimb, varianta ex-

perienţei virtuale, „1.0 Wizz 

Air Cluj-Napoca Virtual Ma-

rathon 2020”, în care alergă-

torii se pot înscrie la una din-

tre cele patru curse, în inter-

valul 8-15 noiembrie 2020.

Marantonul Wizz Air 
de la Cluj a fost anulat

U-Banca Transilvania 

joacă astăzi împotriva 

celor de la Igokea în pre-

liminariile Basketball 

Champions League.

Întrucât pandemia de CO-

VID-19 a dat peste cap lumea 

sportului, conducerea Basket-

ball Champions League a de-

cis să schimbe modul de des-

făşurare al preliminariilor. 

Drept urmare, în loc să avem 

două tururi eliminatorii, cali-

fi cările se vor disputa sub for-

ma unor turnee Final Four.

U-Banca Transilvania a fost 

repartizată în grupa C, iar în 

semifi nale va da piept cu Igo-

kea Aleksandrovac, campioa-

na Bosniei. Încleştarea este 

programată miercuri, 23 sep-

tembrie, cu începere de la ora 

20.30. În cealaltă semifi nală, 

Sporting Lisabona îşi măsoa-

ră forţele cu Fribourg Olym-

pic. Câştigătoarea fi nalei va 

merge în grupele Basketball 

Champions League.

Patrick Richard, liderul de 

la U-BT Cluj, a prefaţat pri-

mul joc din Bulgaria: „Sun-

tem entuziasmaţi că ne aş-

teaptă acest meci. Ne-am 

pregătit bine în cele cinci 

meciuri de verifi care. Ne-am 

întors acasă şi am continu-

at antrenamentele. Suntem 

deja obişnuiţi unul cu celă-

lalt şi ştim că ne aşteaptă un 

adversar difi cil. Pe hârtie au 

jucători valoroşi, însă noi ne 

gândim doar să ajungem în 

grupele Champions League.”, 

a spus Richard.

Lotul deplasat de U-Banca 

Transilvania în Bulgaria cu-

prinde următorii baschetba-

lişti: Patrick Richard, Grego-

ry Vargas, Andrija Stipanovic, 

Néstor Colmenares, Donatas 

Tarolis, Justin Edwards, Karel 

Guzman, Ştefan Grasu, Nan-

dor Kuti, Dragoş Lungu, David 

Vida, Szabolcs Santa.

U-BT Cluj debutează astăzi 
în Basketball Champions League

Gabi Tamaş a semnat cu U 

Cluj pe un an după despăr-

ţirea de Astra şi a avut ghi-

nionul să se accidenteze la 

chiar debutul sub culorile 

alb-negre. Ruptură 

de menisc la genunchiul 

stâng! S-a întâmplat 

pe fi nalul meciului 

Aerostar Bacău – U Cluj 

0-1, din 31 august 2020.

„Starea mea medicală este 

foarte bună. În week-end-ul 

trecut mi s-au scos fi rele, am 

făcut şi o injecţie şi de azi (n.r. 

– luni) mă bag iar la sala de 

forţă. Am fost şi zilele trecute 

la sală de patru ori, iar de săp-

tămâna următoare trec la ur-

mătorul nivel, cu bicicletă şi 

pe bandă. Nu se pune proble-

ma să mă las de fotbal, cum 

au zis unii fără să se informe-

ze şi fără să-mi dea un tele-

fon. M-a bufnit râsul când am 

văzut! O să joc iar. De când 

am văzut că este menisc, am 

zis că e vorba de maximum 

patru săptămâni. Dacă forţezi, 

poţi juca şi în două-trei săptă-

mâni. Am pierdut meciul de 

la Buzău, urmează acum cu 

Slobozia acasă, apoi pe sinte-

ticul de la Metaloglobus, care 

am înţeles că e foarte tare. Eu 

am pus şi meciul acela la ab-

senţe. Apoi zic că voi fi  apt să 

joc următoarea partidă, acasă 

cu Pandurii, pe 3 octombrie”, 

anticipează fundaşul lui U 

Cluj”, a declarat Gabi Tamaş 

pentru Fanatik.ro.

Tamaș a avut 
și accidentări mai grave

Pentru fundaşul central de 

la Universitatea Cluj, acciden-

tarea suferită în meciul cu Ae-

rostar nu este cea mai gravă. 

Tamaş a avut o carieră lungă 

cu prezenţe la echipe impor-

tante din Europa şi inevitabil 

cu accidentări.

„Asta nu e cea mai gravă 

accidentare a mea, pentru că 

am avut ligamentele încruci-

şate. Eram în perioada Wat-

ford. Am stat atunci câteva 

luni, chiar dacă am devenit 

apt mai repede, pentru că nu 

primeam viza medicală. La 

centrul medical de la 23 Au-

gust, la o astfel de accidenta-

re gravă, de ligamente încru-

cişate, se dă ok-ul după pa-

tru-cinci luni, iar eu eram apt 

după două luni. Semnasem cu 

Steaua atunci, eram în canto-

nament cu ei, dar nu am pri-

mit hârtie de la centrul 23 Au-

gust. Am făcut pregătirea cu 

Steaua şi abia peste patru luni 

a venit şi viza de joc. Asta în 

condiţiile în care am adus hâr-

tie scrisă din Italia, de la Vila 

Stuart de la Roma, unde mă 

operasem. Pe cei de la Bucu-

reşti nu i-a interesat, ei au re-

gulile lor.”, a povestit Tamaş.

Fundașul a intrat 
cu meniscul rupt pe teren

Fostul jucător al echipei na-

ţionale a devenit unul dintre cei 

mai apreciaţi jucători la Univer-

sitatea Cluj. Tamaş i-a câştigat 

pe fani de partea lui după ce a 

decis să intre pe teren acciden-

tat în meciul cu Poli Timişoara.

„Nu mi s-a scos meniscul 

aşa cum se vorbea iniţial şi chiar 

eram treaz când mi s-a făcut ra-

hie. Glumeam cu domnul doc-

tor, cu Ionuţ Codorean, mă ui-

tam pe ecran şi-i spuneam: Ta-

ie-l! Taie-l! Uite ce păţesc şi cât 

stau din cauza lui! Mi-a curăţat 

meniscul foarte bine până nu 

se mai vedea ruptura. E mai bi-

ne că nu mi-a scos meniscul, 

pentru că am prieteni foarte buni 

care au avut problema asta şi 

mi-au zis că nu mai eşti la fel 

după aia. Eu aşa am înţeles ini-

ţial că, dacă scot meniscul, stau 

mai puţin după operaţie. 

Gabi Tamaş revine pe teren 
la începutul lui octombrie!
Gabi Tamaş a anunţat că se va întoarce pe teren la meciul cu Pandurii Târgu Jiu, 
programat pe data de 3 octombrie, după operația la genunchi

Gabi Tamaş este gata de revenirea pe gazon după ce a trecut cu bine peste operaţia suferită la genuchi
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