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ADMINISTRAȚIE

CTP a anunțat 
când revine linia 25N 
Directorul CTP, Liviu Neag a anunțat că li-
nia 25N revine în Cluj atunci când restau-
rantele vor fi  deschise noaptea.  Pagina 2

ACTUALITATE

Peripeţii la centrul 
de vaccinare drive-thru
Doi clujeni au rămas fără benzină la cen-
trul de vaccinare drive-thru.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Fără carantină 
la tranzitarea Ungariei
Guvernul din Budapesta a decis: românii ca-
re tranzitează graniţa ungaro-română nu mai 
sunt nevoiţi să intre în carantină.  Pagina 4

CULTURĂ

Vară plină de spectacole 
la Opera din Cluj
Clujenii se pot bucura de o vară plină de 
surprize şi spectacole pregătite de Opera 
Naţională Română.  Pagina 7

EDUCAȚIE

Emanuel Ungureanu 
critică reacția BOR
Deputatul Emanuel Ungureanu susține 
implementarea educației sexuale în școli 
și critică dur reacția BOR.  Pagina 5
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

6 1.381 115 10 8 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 23 iunie 2021

SOCIAL

Copiii din comuna Florești 
sunt invitați la distracție în weekend

ACTUALITATE

Noi măsuri de relaxare de la 1 iulie. 
Scăpăm de purtarea măștii în interior?

Evenimentul „Moving Flo-

reşti” este organizat de Primă-

ria comunei clujene şi va avea 

loc sâmbătă, 26 iunie, şi dumi-

nică. În cadrul evenimentului, 

copiii vor avea ocazia să prac-

tice sporturi individuale şi de 

echipă, dar şi să se antreneze 

alături de specialişti din clubu-

rile sportive din localitate.

„Practicarea unui sport es-

te foarte importantă pentru 

dezvoltarea şi creşterea copi-

lului. Sportul îl ajută să fie 

sănătos, la nivel fizic, dar şi 

psihic. În plus, sportul con-

solidează scheletul, fortifică 

inima şi plămânii, ajută co-

pilul să-şi coordoneze mişcă-

rile corpului, previne riscul 

obezităţii şi îl ajută să devi-

nă mai sociabil”, a precizat 

primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu.

Floreşti devine „scena” tot 

mai multor evenimente în ulti-

ma perioadă, primarul anun-

ţând recent că în comună se va 

afl a una dintre locaţiile în care 

vor fi  proiectate fi lme în cadrul 

Festivalul Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF), care va 

avea loc în perioada 23 iulie – 

1 august.

„În această vară, Floreştiul 

devine scena unor evenimente 

de anvergură. Floreştiul este o 

comunitate vibrantă, o comuni-

tate în continuă dezvoltare. Pas 

cu pas devenim o localitate mo-

dernă”, a declarat Bogdan Piva-

riu luna aceasta.

Guvernul va aproba astăzi noi 

măsuri de relaxare aplicabile de 

la 1 iulie, printre acestea urmând 

să se regăsească şi redeschiderea 

târgurilor şi talciocurilor din ţară, 

a anunţat premierul Florin Cîţu.

Redeschiderea târgurilor va 

avea loc cu respectarea normelor 

de siguranţă sanitară. Astfel, mult 

aşteptata redeschidere a Oserului 

din Cluj va avea loc.

„Noi am prezentat deja aceste 

măsuri în Hotărârea CNSU, vreau 

doar să readuc aminte, pentru că 

am fost prin ţară şi este o întreba-

re despre târguri şi talciocuri şi aşa 

mai departe: se redeschid de la 1 

iulie, bineînţeles, în funcţie de nor-

mele de securitate, de siguranţă, 

dar se redeschid toate de la 1 iu-

lie. Decizia o vom lua joi în şedin-

ţa de guvern”, a declarat Florin 

Cîţu, marţi seara, la TVR 1.

Întrebat dacă în ceea ce pri-

veşte portul măştii la interior se 

vor mai relaxa condiţiile, pre-

mierul a precizat: „Încă nu am 

primit propuneri în acest sens, 

poate, dacă... să se umble la ce-

ea ce înseamnă spaţiu închis în 

birou, dacă toate persoanele 

sunt vaccinate – avem acum 

cinci persoane. Nu am primit 

încă o propunere, dacă primesc 

o propunere şi este bine funda-

mentată, nu aş avea o proble-

mă cu acest lucru”.

„Până la urmă, dacă sunt vac-

cinate toate persoanele într-un 

birou, este normal să aibă nişte 

benefi cii dacă s-au vaccinat”, a 

mai spus Cîţu.

Un nou cămin studențesc în Observator 
Consilierii locali au aprobat construirea unui cămin studențesc în campusul UTCN din Observator. Pagina 3

Spital de 5 stele la Cluj

500 de medici, pregătiți să lupte pentru copiii bolnavi
Spitalul Pediatric Monobloc va fi construit pe cinci etaje și va avea 12 secții. 
Acesta va  fi cel mai modern spital pediatric din țară. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

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) 
0264-425.771

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 BETA 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 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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CTP vrea să reintroducă 

linia 25N, autobuzul de 

noapte, dar după ce auto-

rităţile vor anunţa dacă 

se prelungeşte sau nu sta-

rea de alertă pe teritoriul 

României.

Directorul Companiei de 

Transport Public a spus că 

atunci când se va anunţa şi 

prelungirea programului re-

staurantelor, a doua zi se va 

reintorduce linia 25N. Rea-

mintim că restaurantele sau 

alte localuri pot funcţiona doar 

până la ora 24:00, iar linia 

25N circulă până la ora 01:30.

„100% vom reintroduce li-

na 25N (de noapte), dar aş-

teptăm să vedem dacă se va 

prelungi strea de alertă. Noi 

avem tot interesul să o rein-

troducem, acum analizăm cum 

am putea face asta, dar vrem 

să vedem şi care vor fi  hotă-

rârile autorităţile. Nu ştim 

exact când o vom reintrodu-

ce, în iulie se va anunţa dacă 

se va prelungi sau nu starea 

de alertă, iar în funcţie de de-

cizia lor vom lua şi noi o ho-

tărâre. Momentan, restauran-

tele sunt deschide doar până 

la ora 24:00. Când se va da 

undă verde că terasele vor 

avea programul prelungit, a 

doua zi vom reintorduce li-

nia 25N”, a declarat pentru 

monitorulcj.ro directorul Com-

paniei de Transport Public 

(CTP), Liviu Neag.

După ce s-a anunţat sta-

rea de urgenţă, Compania 

de Transport Public a sus-

pendat linia 25N. A trecut 

mai bine de un an de când 

linia de autobuz de noapte 

a fost suspendată.

„CTP Cluj-Napoca SA in-

formează publicul călător că, 

începând cu data de 21.03.2020, 

ca urmare a instituirii stării 

de urgenţă pe teritoriul Româ-

niei, se suspendă temporar 

transportul de noapte pe linia 

25 N(str. Unirii – str. Bucium)”, 

a transmis conducerea CTP 

Cluj, în luna martie 2020.

Linia 25N ar putea să revină în curând la Cluj

O toaletă automată a fost 

amplasată recent 

în Piaţa Lucian Blaga din 

Cluj-Napoca, dar avea o pro-

blemă: o treaptă care împie-

dica accesul persoanelor în 

scaun cu rotile. Acum, acea 

treaptă a dispărut.

Treapta „problematică” din 

faţa toaletei publice, ampla-

sată în Piaţa Lucian Blaga 

(parte din proiectul de moder-

nizare a zonei), a dispărut, 

după multe insistări ale co-

munităţii „Acces Universal”.

Acum şi persoanele care se 

afl ă în scaun cu rotile pot ac-

cesa toaleta fără griji. Înainte 

aceştia erau împiedicaţi de o 

treaptă mare:

„A treia încercare a fost 

cu succes – avem în sfârşit 

ACCES în toaleta accesibilă 

amplasată recent în Piaţa 

Lucian Blaga din Cluj-Na-

poca! Dupa ce iniţial a fost 

lăsată o treaptă serioasă la 

intrare, care mai apoi a fost 

redusă insuficient, într-un 

final s-a obţinut şi rezulta-

tul normal şi firesc: o intra-

re în toaletă la nivel cu re-

stul trotuarului, accesibilă 

tuturor persoanelor (inclu-

siv utilizatorilor de scaun 

rulant)”, a anunţat comuni-

tatea Acces Universal.

Totuşi, pentru a se ajunge 

la acest rezultate a trebuit de-

pusă multă muncă:

„Din păcate a fost nevoie 

de foarte multa muncă (sesi-

zări, discuţii, deplăsari în te-

ren) pentru a obţine o schim-

bare atât de măruntă (dar ex-

trem de importantă), încât ne 

întrebăm, retoric, care sunt 

şansele de a avea în viitorul 

apropiat o societate incluzivă 

şi atentă la nevoile tuturor 

persoanelor?”, a adăugat Ac-

ces Universal.

Boc, nemulţumit de lucrările 
din Piaţa Lucian Blaga

Lucrările la Piaţa Lucian 

Blaga din Centru, dar şi pe 

Petru Maior, Emil Isac şi stra-

da Napoca sunt încă în sta-

diul de recepţie, chiar dacă 

au fost fi nalizate la fi nele 

anului 2020.

Nici primarul nu e mulţu-

mit de modul în care au fost 

făcute lucrările şi spune că 

trebuie să fi e ca în Munchen, 

Germania, nu să „băltească 

apa” pe pistele de biciclete.

„Piaţa Lucian Blaga a fost 

terminată în luna decembrie 

2020, dar recepţia fi nală nici 

acum nu e făcută. Mai au de 

rezolvat unele probleme. 

M-am dus pe strada Napoca 

şi m-am uitat după ploaie că 

pe pista de biciclete bălteşte 

apa. Am spus «domnule, aşa 

ceva la Munchen nu am vă-

zut! Trebuie să fi e ca la Mun-

chen». Trebuie să mai pună 

nişte guri de canal care să 

preia apa. Eu nu accept să 

găsesc aşa ceva după lucrări. 

Comisia de recepţie a mai vă-

zut foarte multe lucruri. Le 

recepţioneză până când lu-

crările nu sunt la standardul 

cerut”, a spus Emil Boc la o 

emisiune radio.

Contractul pentru lucrările 

din Piaţa Lucian Blaga şi stră-

zile din Centru are o valoare 

de peste 20 milioane de lei.

Ce s-a modernizat 
în Centru?

Proiectul de modernizare 

a Pieţei Lucian Blaga şi a stră-

zilor adiacente a cuprins şi 

instalarea toaletei publice au-

tomate, care nu era accesibi-

lă oricui. Lucrările de inter-

venţie, prevăzute în proiect:

¤ Construirea/modernizarea/

extinderea/reabilitarea piste-

lor/traseelor pentru biciclişti

¤ Crearea/modernizarea/ex-

tinderea sistemelor de închiri-

ere de biciclete – bike sharing

¤ Construirea/extinderea de 

zone şi trasee pietonale inclu-

siv măsuri de reducere a tra-

fi cului auto în anumite zone

¤ Lucrări de terasamente, de-

montări elemente existente, 

borduri, mobilier, sisteme de 

iluminat, indicatoare, sema-

foare, demolări suprafeţe pi-

etonale existente

¤ Lucrări de realizare a siste-

melor rutiere: trotuare, par-

cări, benzi pentru biciclete, 

gazon, plantări arbori

¤ Mobilier urban: bănci, sca-

une, mese, parcări biciclete, 

cişmele apă

¤ Elemente speciale: staţii de 

încărcare pentru biciclete şi 

trotinete electrice, staţii de în-

cărcare autoturisme electrice, 

toaletă publică automată, sen-

zori de măsurare a trafi cului, 

reţea wireless, sistem de ilu-

minat public cu surse LED

Toaleta din Piața Lucian Blaga, 
disponibilă pentru toți clujenii
Persoanele cu dizabilități vor putea să folosească toaleta 
din Piața Lucian Blaga după ce o comunitate importantă a intervenit

Treapta „problematică” din faţa toaletei publice a dispărut, după multe insistări ale comunităţii
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Georgiana IUZIC
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au apro-

bat planul urbanistic 

zonal (PUZ) care prevede 

construirea unui cămin 

studențesc în campusul 

Observator din cadrul 

Universității Tehnice Cluj-

Napoca. Pe lângă un nou 

cămin, studenții vor avea 

piste de alergat, 

dar și locuri de odihnă.

Campusul studențesc Ob-

servator din cadrul 

Universității Tehnice Cluj-Na-

poca va fi  modernizat. Se pre-

vede construirea unui nou 

cămin, amplasarea de piste 

de alergare ori locuri desti-

nate odihnei studenților.

Consiliul Local a aprobat 

planul urbanistic zonal 

(PUZ) pentru construirea 

unui nou cămin studențesc 

în Observator. Proiectul, vo-

tat în cadrul ședinței extra-

ordinare a Consiliului Local 

al municipiului Cluj-Napo-

ca, a trecut în unanimitate, 

cu 23 de voturi exprimate 

de consilieri.

Astfel, conform planului 

urbanistic zonal (PUZ), ur-

mează să fi e construit un că-

min studențesc în campusul 

Observator, care va fi  mo-

dernizat în cadrul aceluiași 

proiect, urmând să fi e am-

plasate în cadrul acestuia 

piste de alergare, spații des-

tinate activităților sportive 

și de odihnă, dar și locuri de 

staționare pentru biciclete.

Proiectul vizează patru 
hectare de teren

Suprafața vizată de mo-

dificări acoperă aproape pa-

tru hectare de teren, spațiu 

pe care va fi construit no-

ul cămin studențesc „Ob-

servator”, conform rapor-

tului de specialitate al Pri-

măriei Cluj-Napoca.

La începutul lunii mai, a 

fost inițiată procedura de 

consultare publică privind 

aprobarea Planului Urbanis-

tic Zonal – Dezvoltare com-

plex studențesc „Observa-

tor”, etapa consultării publi-

ce având loc în perioada  6 

– 20 mai, interval în care 

persoanele interesate au avut 

posibilitatea de a trimite se-

sizări, propuneri ori observații 

cu privire la proiect.

Alei reorganizate 
și parcări la subsol

Conform documentației pu-

se la dispoziție de municipa-

litate, în zonă se vor menține 

căile de acces existente, dar 

aleile vor fi  reorganizate. De 

asemenea, parcările se vor fa-

ce la sol sau subsol, fără a 

parca în interiorul cvartalelor, 

în spatele caminelor.

„Ante r io r  emi te r i i 

autorizației de construire 

pentru noul cămin studențesc, 

se va retrage cu 4 metri îm-

prejmuirea la strada Repu-

blicii, în dreptul parcării exis-

tente, în vederea amenajă-

rii/lărgirii trotuarului”, se 

arată în hotărârea Consiliu-

lui Local al municipiului pri-

vind aprobarea proiectului 

de modernizare a complexu-

lui studențesc.

„Undă verde” pentru construirea unui nou cămin studențesc în Observator

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a prezentat în cadrul unei 

conferinţe de presă stadiul 

unuia dintre cele mai 

importante proiecte afl ate 

în subordinea forului 

administrativ judeţean – 

Spitalul Pediatric 

Monobloc, care ar urma 

să devină cel mai modern 

spital pediatric din ţară.

Astfel, în ceea ce priveş-

te evoluţia proiectul viito-

rului spital pediatric, săp-

tămâna trecută a fost înche-

iat concursul internaţional 

de soluţii destinat proiec-

tării acestuia, fiind desem-

nat câştigătorul.

A fost depus în total un 

număr de 28 de oferte pen-

tru proiectarea spitalului, 

iar în urma analizării aces-

tora, juriul concursului a de-

cis ca serviciile de proiecta-

re să fie încredinţate firmei 

de arhitectură spaniole Plan-

ho Consultores S.L.P, Pro-

fessional Limited Company, 

în asociere cu 4B Consul-

tanţă Arhitectură S.R.L. Va-

loarea totală a proiectului 

este estimată la suma de 

31.721.928 lei, fără TVA.

Suprafaţa totală a spita-

lului este calculată la 62.000 

metri pătraţi, iar valoarea 

totală a investiţiei se ridi-

că la suma de 150 de mili-

oane de euro.

Conform documentelor pu-

se la dispoziţie de Consiliul 

Judeţean, spitalul va avea cinci 

etaje şi un număr de peste 

500 de paturi disponibile: 510 

paturi de spitalizare continuă, 

65 paturi de însoţitor şi 50 pa-

turi de spitalizare de zi.

12 secţii şi 500 de medici, 
în cadrul spitalului

Întreaga unitate medicală 

va fi  organizată în 12 secţii, 

fi ind de asemenea prevăzut 

un heliport. În cadrul Spita-

lului Monobloc ar urma să lu-

creze un număr de 1.288 de 

angajaţi, dintre care, aproape 

500 de medici.

Firma spaniolă, desemna-

tă câştigătoare în urma con-

cursului de soluţii are la dis-

poziţie 5 luni de la semnarea 

contractului pentru a fi naliza 

şi preda studiul de fezabilita-

te şi planul urbanistic zonal 

(PUZ), urmând ca lucrările să 

fi e începute în luna iunie a 

anului viitor.

Concursul de soluţii pen-

tru proiectarea Spitalului Pe-

diatric Monobloc a fost lan-

sat la începutul lunii februa-

rie a acestui an, iar la începu-

tul lunii în curs a fost înche-

iată perioada de depunere a 

ofertelor, fi ind astfel desem-

nată câştigătoare fi rma de ar-

hitectură spaniolă Planho Con-

sultores S.L.P, căreia îi va fi  

atribuit contractul în valoare 

de peste 6.500.000 de euro.

„Competiţia arhitecturală a 

trezit interesul a numeroşi ex-

perţi şi specialişti în domeniu, 

fi ind depuse nu mai puţin de 

28 de oferte de proiectare a 

Spitalului Pediatric Monobloc”, 

declarau reprezentanţii Consi-

liului Judeţean Cluj, după de-

punerea celor 28 de oferte în 

cadrul concursului de soluţii 

pentru proiectare.

Motivele desemnării 
fi rmei câştigătoare: 
experienţa 
şi abordarea pozitivă

Firma de arhitectură Plan-

ho are 23 de ani de activitate 

în domeniu, având sediul în 

Sevilla, Spania.

„Proiectul câştigător s-a nu-

mărat printre favoritele juriu-

lui încă din etapele de evalu-

are iniţială a proiectelor. Sche-

ma funcţională propusă este 

foarte bine gândită, fi ind pre-

zentată într-o manieră profe-

sională, iar proiectul s-a do-

vedit a fi  foarte convingător 

şi în faţa unor evaluări mai 

amănunţite. Proiectul acordă 

o atenţie ridicată manierei în 

care spaţiile propuse vor fi  ex-

perimentate prin ochii unui 

copil şi reuşeşte să transmită 

o senzaţie pozitivă, în con-

trast cu caracterul multor spi-

tale construite de-a lungul tim-

pului, care se prezintă mai de-

grabă ca nişte fabrici dedica-

te reparării corpului uman”, 

se arată în motivarea juriului 

pentru desemnarea câştigăto-

rului concursului de soluţii.

Spitalul Pediatric Monobloc 

din Cluj va fi  construit pe un 

teren de aproximativ 17 hecta-

re, din zona Becaş, teren afl at 

în proprietatea Consiliului Ju-

deţean Cluj. Unitatea va prelua 

toate secţiile actualului Spital 

de Copii, care în prezent îşi des-

făşoară activitatea în nu mai 

puţin de 14 clădiri afl ate în no-

uă locaţii diferite din Cluj-Na-

poca, cu o distanţă medie de 

aproximativ 4 km între ele.

„Suntem foarte aproape 

de fi nalizarea unei etape ex-

trem de importante pentru 

proiectul de edifi care a Spi-

talului Pediatric Monobloc, 

un obiectiv medical ultramo-

dern de o importanţă vitală 

pentru Cluj şi pentru întrea-

ga Transilvanie. Am convin-

gerea că membrii juriului vor 

analiza în detaliu fi ecare ofer-

tă în parte, iar profesionalis-

mul şi expertiza acestora îşi 

vor spune cuvântul în alege-

rea celei mai bune soluţii, ca-

re să răspundă pe deplin exi-

genţelor din domeniu şi ne-

cesităţilor micilor pacienţi”, 

a declarat preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Alin 

Tişe, înainte de alegerea fi r-

mei care va proiecta spitalul.

Finanţarea, obţinută 
prin PNRR

Consiliul Judeţean Cluj a 

anunţat luna trecută că a fost 

obţinută o fi nanţare în va-

loare de 150 de milioane de 

euro pentru proiectul viito-

rului Spital Pediatric Mono-

bloc din Cluj-Napoca. Banii 

vor fi  primiţi prin Planul Na-

ţional de Redresare şi Rezi-

lienţă (PNRR) şi vor acoperi 

în totalitate costurile pe ca-

re le implică ridicarea nou-

lui spital, care va fi  cel mai 

modern din ţară.

„Demersurile făcute de că-

tre mine la nivelul prim-minis-

trului şi a europarlamentarilor 

s-au concretizat prin fi nanţa-

rea Spitalului de copii cu su-

ma de 150 de milioane de eu-

ro. Este un proiect uriaş pen-

tru Consiliul Judeţean şi toto-

dată, esenţial pentru clujeni. 

Mă bucur că putem realiza 

acest spital de copii, atât de 

important pentru clujeni”, de-

clara pentru monitorulcj.ro, 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe.

Terenul, deţinut 
în prezent de CJ

În vara anului trecut, Con-

siliul Judeţean Cluj a înche-

iat contractul privind întoc-

mirea documentaţiile topogra-

fi ce şi cadastrale pentru tere-

nul pe care va fi  construit Spi-

talul Pediatric Monobloc.

Terenul este primit de Con-

siliul Judeţean de la Univer-

sitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară (USAMV).

Locaţia spitalului este una 

accesibilă, fi ind la intersecţia 

cu viitoarea Centură Metro-

politană, poziţionată foarte 

aproape de tronsoanele ruti-

ere majore ale Clujului.

Noul Spital Pediatric va avea 500 de medici. 
Lucrările vor fi demarate anul viitor.
Spitalul Pediatric Monobloc va fi construit pe cinci etaje și va fi cel mai modern spital pediatric din țară

Spitalul Pediatric Monobloc ar urma să devină cel mai modern spital pediatric din ţară
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La centrul de vaccinare 

drive-thru din Cluj-Napoca 

peripeţiile continuă. Peste 

30.000 de vaccinări 

şi multe întâmplări amu-

zante, în doar două luni 

de funcţionare.

Ritmul în care se face pro-

cesul de vaccinare este unul 

foarte bun, iar peripeţiile 

continuă. Dacă până acum 

am avut bărbaţi fricoşi când 

vine vorba de ace şi vietna-

mezi care încercau să discu-

te cu personalul medical prin 

Google Translate, dar fără 

maşină, de această dată în-

tâlnim situaţii în care cluje-

nii rămân fără benzină sau 

curent la maşină.

Maşină, rămasă fără 
benzină după vaccinare

Florin Moroşanu, mem-

bru al echipei de vaccinare 

de la centrul drive-thru, a 

mai povestit o întâmplare 

amuzantă legată de procesul 

de imunizare la Sala Sportu-

rilor. Două persoane vârst-

nice, soţ şi soţie, au mers îm-

preună la vaccinare.

Deşi procesul de vaccinare 

anti-COVID-19 a fost un suc-

ces, maşina cu care cei doi s-au 

prezentat la centrul drive-thru 

a întâmpinat nişte probleme:

„Acum vreo 10 zile ajunge 

în dreptul locului destinat vac-

cinării o maşinuţă mică. Înă-

untru, două persoane la 60 de 

ani. Domnul la volan... calm, 

dar calm tare. Parca avea şi 

un lag de vreo două secunde 

la orice întrebare. Doamna din 

dreapta lui, mult mai prezen-

tă. De fapt ea răspundea şi în 

locul domnului.

Se vaccinează ambii, to-

tul perfect. Este rugat sa in-

tre în zona de post vaccina-

re cu maşină cu tot. Dă che-

ie, maşina scârţâie, dar nu 

porneşte. Mai dă o cheie, la 

fel. Doamna îl ceartă din pri-

viri, degeaba, nici aşa nu 

mai porneşte maşina”, a re-

latat Florin Moroşanu.

Au fost nevoiţi să împingă 
maşina din faţa centrului

După mai multe încer-

cări de a porni maşina, cei 

doi soţi au realizat că pro-

blema vine de la rezervor, 

care era... gol. Iniţial, băr-

batul nu a vrut să accepte 

acest lucru, dar a trebui să 

se conformeze.

Maşina a fost împinsă de 

la spate de voluntari în zona 

de aşteptare, unde cei doi au 

aşteptat să vină cineva cu 2 

litri de benzină:

„Maşina este împinsă în 

zona de aşteptare. Ne miş-

căm sa-l ajutăm pe om cum-

va. Primul gând e că nu mai 

«are curent la baterie». Adu-

cem cabluri de curent. Un 

coleg se tot uita pe bord pen-

tru că lui nu-i suna bine cum 

face maşina la cheie. La un 

moment dat zice «Staţi! Nu 

e bateria. E gol rezervorul, 

nu mai are deloc benzină».

Domnul, proprietarul ma-

şinii îi zice soţiei: Nu-i ade-

vărat dragă, am băgat ban-

zină săptamâna trecută. 

Doamna, soţia celui în ca-

uză îi răspunde sec: săptă-

mâna trecută, acum o lu-

nă! Doamna pune mâna pe 

telefon şi sună pe cineva să 

vină la Drive cu 2 litri de 

benzină. Plecăm de lângă 

ei şi ne vedem de ale noas-

te. Nu ştiu ce s-a discutat 

în jumătatea de oră până a 

venit benzina în acea ma-

şină, sigur nu au fost amin-

tiri din tinereţe”, a adăugat 

Florin Moroşanu.

În urmă cu câteva zile, o 

altă întâmplare asemănătoa-

re a avut loc. Alţi clujeni nu 

au putut să intre în zona de 

aşteptare după vaccinare, pen-

tru că maşina a rămas, de a-

ceastă dată, fără curent: „Po-

za este de la altă maşină ră-

masă în pană de curent ieri”, 

spune voluntarul.

Canicula se resimte grav 
la centrul drive-thru

Valurile de caniculă se re-

simt puternic şi la centrul dri-

ve-thru de la Sala Sporturilor, 

voluntarii fi ind nevoiţi să stea 

în corturi albastre, care se 

aseamănă cu o saună în a-

ceastă perioadă:

„A mai trecut o săptămâ-

nă la Drive Through Cluj şi 

am depăşit 30.000 de vacci-

nări în aproape 2 luni. Vin 

căldurile şi asta ne cam spe-

rie. Avem două corturi... al-

bastre, iar după masă apara-

tul de frig abia mai face faţă. 

Parcă stăm în cuptor în ele. 

Când a plouat am vrut soare, 

acum, eu cel puţin, m-am răz-

gândit. Vreau să plouă iar”, a 

mai spus Florin Moroşanu.

Pentru a ajunge la norma-

litatea pe care cu toţii ne-o 

dorim, Moroşanu a explicat 

că în Cluj-Napoca mai e ne-

voie de cel puţin 10% din po-

pulaţie să se vaccineze.

„Clujenii au fost responsa-

bili. Săptamâna trecuta s-a 

ajuns la un grad de vaccina-

re de 50%. Probabil mai sunt 

imunizaţi natural încă vreo 10 

procente, dar încă mai este 

nevoie de minim 10 procente 

pentru a ajunge la acea imu-

nizare de 70% care ne va per-

mite să trecem toamna cu bi-

ne. Drive Through este des-

chis de la 8 la 20.00”, a sus-

ţinut voluntarul.

Haz de necaz la vaccinarea drive-thru: 
Doi clujeni au rămas fără benzină
Peripeţiile continuă la centrul de vaccinare drive-thru din Cluj. Voluntarii au împins o maşină spre zona de aşteptare.

Doi clujeni au rămăs fără benzină la centrul de vaccinare drive-thru, voluntarii fi ind nevoiți să împingă mașina

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

De miercuri, 23 iunie, 

Guvernul din Budapesta a 

decis să revină la situaţia 

care era înainte de pande-

mie. Românii care tranzi-

tează graniţa ungaro-româ-

nă nu mai sunt nevoiţi 

să intre în carantină.

Potrivit Ministerului Afaceri-

lor Externe, acum o lună româ-

nii care doreau să călătorească în 

Ungaria trebuiau să prezinte un 

certifi cat de vaccinare cu ambe-

le doze de vaccin anti-COVID-19, 

un certifi cat cu zona din care vin, 

eliberat de autorităţile române, 

sau un test PCR negativ.

În prezent, potrivit unei pos-

tări pe Facebook a Ministrului 

Afacerilor Externe al Ungariei 

şi al Comerţului Extern, Peter 

Szijjarto, cetăţenii români şi 

maghiari nu o să mai fi e nevo-

iţi să prezinte niciun act la tre-

cerea graniţei.

România şi Ungaria se afl ă 

în zona verde, rata celor infec-

taţi fi ind foarte scăzută. Ulti-

mele date arată că mai bine de 

jumătate din populaţia Unga-

riei este vaccinată, iar numă-

rul celor care se vaccinează es-

te în creştere. Rata persoanelor 

vaccinate cu ambele doze de 

vaccin este de 47,5% în Unga-

ria şi 22,5% în România.

Puncte de trecere 
a frontierei, deschise 
cetăţenilor români

¤ BORS II – NAGYKEREKI, 

destinat trafi cului internaţio-

nal de persoane şi marfă;

¤ PETEA – CSENGERSIMA, 

destinat traficului interna-

ţional de persoane şi mar-

fă (tranzit);

¤ URZICENI – VÁLLAJ, des-

tinat trafi cului internaţional 

de persoane (tranzit);

¤ VALEA LUI MIHAI – 

NYÍRÁBRÁNY, destinat trafi -

cului internaţional de persoa-

ne şi marfă (tranzit);

¤ BORŞ – ÁRTÁND, destinat 

trafi cului internaţional de per-

soane şi marfă (tranzit);

¤ VĂRŞAND – GYULA, desti-

nat trafi cului internaţional de 

persoane şi marfă (tranzit);

¤ TURNU – BATONYA, desti-

nat trafi cului internaţional de 

persoane şi marfă (tranzit);

¤ NĂDLAC (NAGYLAK) – 

MAKO, destinat trafi cului in-

ternaţional de persoane şi mar-

fă (tranzit);

¤ NĂDLAC 2 (autostradă) – 

CSANÁDPALOTA, destinat tra-

fi cului internaţional de per-

soane şi marfă (tranzit);

¤ CURTICI – LOKOSHAZA – 

destinat trafi cului feroviar de 

persoane şi marfă;

¤ SALONTA – MÉHKERÉK, 

destinat traficului feroviar 

de persoane

Fără carantină pentru românii 
care tranzitează Ungaria

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca va găz-

dui, în perioada 25 – 27 

iunie 2021, conferinţa 

Consiliului Naţional 

al Rectorilor (CNR).

Deschiderea evenimentu-

lui va avea loc mâine, 25 iu-

nie 2021, de la ora 18.00, în 

Aula Magna a UBB. Ceremo-

nia de deschidere va fi  ur-

mată de o sesiune de între-

bări şi răspunsuri asociate 

mesajelor transmise.

Lucrările vor continua sâm-

bătă, 26 iunie 2021, în Aula 

Magna a UBB, cu sesiuni de 

lucru pe teme specifi ce şi re-

laţii instituţionale:

 Începerea anului universi-

tar 2021-2022;

- Bunele practici privind ad-

miterea şi susţinerea lucrări-

lor de licenţă/master/docto-

rat în anul universitar 

2020-2021, cu implicaţii pen-

tru anul universitar 2021-2022;

 Misiunile universităţii/ran-

kinguri academice/sisteme de 

evaluare-acreditare academică.

În ceea ce priveşte relaţiile institu-

ţionale, vor fi  organizate următoa-

rele sesiuni de discuţii/analiză:

 CNR-Ministerul Educaţiei: 

Adaptarea legislaţiei/PNRR/

Analiza criteriilor CNATDCU/

Finanţare/Masteratul didac-

tic/Diverse;

- CNR-Ministerul Cercetării, 

Inovării şi Digitalizării (şi con-

siliile asociate) – Universită-

ţile în sistemul naţional de 

CDI/PNRR/Programele şi stra-

tegia naţională de CDI/Open 

science/Diverse;

 CNR-ARACIS-ANC – Eva-

luare/Acreditare/Diverse;

 CNR-Curtea de Conturi a 

României – Analiza misiunii u-

niversităţii moderne/Diverse;

Ultima zi a conferinţei Con-

siliului Naţional al Rectorilor 

va fi  dedicată întâlnirilor con-

sorţiilor universitare şi vizitării 

unor unităţi academice ale UBB.

„Eu văd această conferin-

ţă CNR sub tema „Mediul aca-

demic după pandemie – Ro-

lul autonomiei universitare/

libertării academice în noua 

etapă!”. Este un eveniment 

important în care rectorii u-

niversităţilor din ţară şi repre-

zentanţii organizaţiilor stu-

denţeşti se întâlnesc cu auto-

rităţile ministeriale şi cu in-

stituţii importante pentru me-

diul academic pentru a ana-

liza şi stabili modul în care 

va începe şi se va derula anul 

universitar 2021-2022, cum 

am trecut şi ce am învăţat din 

pandemie şi cum putem sti-

mula şi proteja mediul acade-

mic din România pentru a fi  

performant, asigurând astfel 

competitivitate ţării şi bunăs-

tare oamenilor”, afi rmă rec-

torul UBB şi preşedintele CNR, 

prof. univ. dr. Daniel David.

UBB Cluj-Napoca va găzdui 
Conferința Națională a Rectorilor
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Emanuel Ungureanu 

a criticat reacţia Bisericii 

Ortodoxe Române (BOR) pe 

tema introducerii educaţiei 

sexuale ca materie în şcoli.

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu susţine că reacţia BOR 

nu a fost „la fel de vehemen-

tă” cu abuzurile sexuale pe 

care le-au comis unii preoţi, 

cum a fost reacţia sa pe te-

ma educaţiei sexuale, potri-

vit zfi .ro.

Ungureanu spune că se-

xualitatea e ca „un dar de la 

Dumnezeu pentru om”, nu 

un lucru ruşinos. Totodată, 

deputatul consideră că aceas-

tă materie are puterea de a-i 

învăţa pe copii cum să se 

protejeze împotriva „prădă-

torilor sexuali”:

„Lumea se fereşte de cu-

vântul sex. Sunt false pudori, 

e multă ipocrizie în clasa po-

litică pe aceste teme, care tre-

buie abordate în mod echili-

brat, natural, fără nici un fel 

de pasiuni, decât cu pasiu-

nea pentru protecţia copiilor 

noştri. Am o fetiţă de 12 ani, 

în clasa a cincea, ştiu exact 

care este nivelul de cunoaş-

tere şi nivelul de înţelegere. 

Începând cu această vârstă, 

copiii îşi pun întrebări şi şcoa-

la trebuie să fi e un mediu în 

care în mod empatic, cu mul-

tă căldură, cu multă înţelep-

ciune, un cadru didactic să îi 

ofere unei fete şi unui băiat 

informaţiile necesare pentru 

a se proteja de prădători se-

xuali, de persoane care vor 

să îi facă rău, de atingeri ne-

potrivite. Educaţia sexuală 

este ceva despre igiena min-

ţii şi a trupului”, a explicat 

Emanuel Ungureanu, potri-

vit sursei citate.

Ungureanu: „BOR 
nu a fost vehementă 
cu cazurile de pedofi lie”

Emanuel Ungureanu con-

sideră ciudată reacţia BOR pe 

tema educaţiei sexuale, în timp 

ce observă că aceasta nu a 

fost vehementă cu cazurile de 

pedofi lie menţionate anterior.

BOR califi că educaţia se-

xuală ca „un atentat la ino-

cenţa copiilor”.

„Ciudată, în contextul în ca-

re nu am văzut Biserica Orto-

doxă să fi e foarte vehementă 

cu cazurile de pedofi lie şi cu 

abuzurile sexuale comise de u-

nii preoţi. Nu am văzut comu-

nicate ferme în ceea ce priveş-

te comportamentul deviant din 

anumite mănăstiri. E destul de 

ciudat că Biserica se opune, fă-

ră să stea la masă şi să înţe-

leagă o lege, să înţeleagă sen-

sul ei, necesitatea ei pentru o 

societate în care avem mame 

copii (...). Este şi despre de-

păşirea sentimentului de ruşi-

ne. Haideţi să vorbim despre 

sexualitate ca fi ind darul lui 

Dumnezeu pentru om, nu ce-

va ruşinos, de care ar trebui să 

te fereşti! Educaţia sexuală es-

te şi despre relaţiile sănătoase 

în cuplu şi respingerea violen-

ţei sexuale în cuplu”, a comen-

tat deputatul.

Educaţia sexuală, modul 
al unei materii obligatorii

Ministerul Educaţiei îşi va 

asuma promovarea discipli-

nei obligatorii „Educaţie pen-

tru viaţă”, care va include 

mai multe module, printre 

care şi educaţia sexuală. Dis-

ciplina care va deveni obli-

gatorie va cuprinde pe lângă 

educaţie sexuală şi educaţie 

civică, sanitară, pentru ali-

mentaţie sănătoasă, rutieră 

sau de prim-ajutor.

BOR susţine că există de-

ja materii în programa şcola-

ră care cuprin noţinui de e-

ducaţie sanitară şi sexuală.

Ghidul Biroului Regional 

pentru Europa al Organizaţi-

ei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 

prevede predarea noţiunii des-

pre masturbare încă de la gru-

pa de vîrstă de 0-4 ani, însă 

Biserica Ortodoxă Română 

susţine că este o vârstă prea 

fragedă pentru predarea aces-

tor noţiuni.

Emanuel Ungureanu critică reacția BOR pe tema educației sexuale

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc a avut o inter-

venţie în cadrul Zilelor 

Europene de Cercetare şi 

Inovare 2021, alături de 

Mariya Gabriel, comisarul 

UE pentru inovare, cerce-

tare, cultură, educaţie, 

tineret şi sport.

Primarul a vorbit despre 

„obiectivele ambiţioase” ale 

Uniunii Europene, anume 

„oraşele şi cetăţenii europeni”.

Totodată, un subiect im-

portant de discuţie au fost mo-

delele de bune practici care 

ajută la realizarea acestor 

obiective europene:

„Oraşele şi cetăţenii euro-

peni sunt factori cheie pentru 

realizarea obiectivelor ambi-

ţioase ale Uniunii Europene. 

În cadrul sesiunii «Oraşe şi 

cetăţeni care îndeplinesc mi-

siunile UE» am reprezentat 

vocea oraşelor europene, ală-

turi de Mariya Gabriel, comi-

sarul european pentru inova-

re, cercetare, cultură, educa-

ţie, tineret şi sport, Markku 

Markkula, vicepreşedinte al 

Comitetului Regiunilor, Bar-

bara Trachte, secretar de stat 

pentru regiunea Bruxelles şi 

Maria Vassilakou, membru în 

consiliul Misiunii Oraşelor dis-

cutând despre perspective lo-

cale, regionale şi naţionale cu 

privire la modalităţi prin ca-

re obiectivele europene pot fi  

atinse prin modele de bune 

practici”, a susţinut Emil Boc.

Modele de bune practici 
din Cluj-Napoca

În cadrul sesiunii „Oraşe 

şi cetăţeni care îndeplinesc 

misiunile UE”, primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca a pre-

zentat câteva modele de bu-

ne practici din „oraşul de pe 

Someş”. Aceste modele vizea-

ză procesul de colaborare în 

ecosistemul local, mobilitate, 

dimensiunea verde, incluziu-

ne, educaţie şi inovare.

Câteva obiective ambiţi-
oase pe care Clujul le urmă-
reşte pentru a se alinia la ri-
gorile Uniunii Europene:
¤ crearea şi modernizarea a 

peste 190 ha de spaţii verzi

¤ fl otă de transport în comun 

„verde” până în 2026

- un oraş neutru din punct de 

vedere al emisiilor de carbon

¤ dezvoltarea unui oraş smart, 

după modelul Estoniei, printr-o 

administraţie digitală efi cientă

¤ adaptarea şi includerea po-

liticilor de incluziune după 

modelul „eco not ego”

Boc: „Europa trebuie 
să fi e pentru noi un loc 
verde, digital”

Concluzia la care Emil Boc 

a ajuns în prezentarea sa a fost 

că trebuie să vină momentul 

în care Europa va reprezenta 

pentru noi toţi un loc „verde, 

digital, rezilient şi inclusiv”:

„Am concluzionat că Eu-

ropa trebuie să reprezinte pen-

tru fi ecare dintre noi un loc 

verde, digital, rezilient şi in-

clusiv, în care să ne simţim 

ca acasă. Zilele Europene de 

Cercetare şi Inovare (Euro-

pean R&I Days) este unul din-

tre evenimentele anuale em-

blematice ale Comisiei Euro-

pene care reuneşte cercetă-

tori, cetăţeni, antreprenori, 

decidenţi politici şi din admi-

nistraţia publică din întreaga 

lume pentru a dezbate şi con-

tura viitorul cercetării şi ino-

vării în Europa şi nu numai”, 

a adăugat Emil Boc.

Noi obiective în ediţia de 

acest an a evenimentului, 

privind clima, programul 

„Horizon Europe” şi Spaţiul 

European de Cercetare: „În 

cadrul ediţiei din acest an a 

fost lansată misiunea celor 

100 oraşe neutre din punct 

de vedere al impactului asu-

pra climei. Totodată eveni-

mentul pune accent puter-

nic pe lansarea noului pro-

gram-cadru Horizon Europe 

şi pe revitalizarea Spaţiului 

European de Cercetare”, mai 

spune primarul.

Cluj-Napoca, pe locul I 
în Europa, la categoria 
„smart city”

Cluj-Napoca a fost desem-

nat câştigător al locului 1 în 

cadrul Emerging Europe, ca-

tegoria „smart city”, la fi na-

lul lunii mai. Municipiul a 

„bătut” oraşe europene pre-

cum Tallinn din Estonia, So-

fi a ori Vilnius.

„Oraşul Cluj-Napoca din 

România a fost ales ca şi câş-

tigător al categoriei oraşelor 

inteligente. Oraşele votate în 

cadrul Emerging Europe's Bu-

siness-Friendly Perception In-

dex au fost alese de către un 

juriu format din peste 100 de 

experţi FDI din lume”, a trans-

mis Emerging Europe.

Pe locul doi s-a situat ca-

pitala Bulgariei, Sofi a, urma-

tă de Tallinn din Estonia şi 

Vilnius din Lituania.

La începutul anului, Cluj-Na-

poca a mai fost remarcat din 

punct de vedere al dezvoltării 

„smart”, Primăria primind un 

nou premiu „Smart City Admi-

nistration”, pentru strategiile şi 

performanţele din anul 2020, 

premiu acordat în ianurie 2021.

Prima Primărie digitală, 
la Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a de-

venit prima Primărie digitală 

din România. Toţi funcţiona-

rii publici au în prezent sem-

nătură digitală.

Pe lângă cei 770 funcţio-

nari, şi restul personalului 

funcţionează tot pe semnătu-

ră digitală avansată, care-i aju-

tă la diverse acte, precum ce-

rerile de concediu:

„La prima vedere, acest lu-

cru pare imposibil, dar asta 

este frumuseţea vremurilor în 

care trăim, când imposibilul 

devine posibil. Astăzi, la ora 

la care vorbesc, toţi funcţio-

narii Primăriei deţin semnă-

tură electronică digitală, com-

pusă din două componente: 

o semnătură digitală califi ca-

tă pentru 770 de funcţionari 

care semnează acum olograf 

diverse acte, ei de astăzi toţi 

semnează tot digital. Mai sunt 

şi restul, femeile de serviciu, 

portarii şi alţi angajaţi care au 

semnătură electronică avan-

sată pentru a-şi face diverse 

acte: cereri de concediu 

ş.a.m.d. Astfel încă, noi sun-

tem în măsură ca la toţi, da-

că am avea şi de cealaltă par-

te corespondenţă să trimitem 

şi să facem doar digital”, a 

explicat Emil Boc.

Obiectivele lui Boc, ca să pună Clujul 
„în rând” cu Uniunea Europeană
Boc a prezentat modelele de bune practici ale Clujului, la evenimentul „Orașe și cetățeni care îndeplinesc misiunile UE”

Emiil Boc a avut o intervenție în cadrul Zilelor Europene de Cercetare și Inovare 2021 pentru a pune Clujul pe harta europeană
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Ioan Baidoc se deplasa 

pe drumul dintre Sălaj 

şi Cluj în momentul 

în care a văzut 

că în faţa lui s-a produs 

un accident grav.

Omul nu a stat prea mult 

pe gânduri şi a intervenit ra-

pid pentru a acorda ajutor spe-

cializat celor răniţi.

„Am picat din nou la acest 

caz, în primele secunde unde 

am făcut echipa cu doi asis-

tenţi până la venirea ambu-

lanţei. Am picat pe ei în pri-

mul minut, când s-a întâm-

plat. Venind spre Cluj am vă-

zut cazul. Erau patru victime! 

Mama era cu traumatism cer-

vical, traumatism cranian des-

chis. Au venit doi asistenţi în 

trafi c şi a avut guler cervical. 

Aveau doi copii minori, care 

erau plini de sânge. Am coor-

donat oamenii pentru a nu fa-

ce lucruri care să îi pună în 

pericol. Tatăl era la volan şi a 

avut un traumatism. A intrat 

în parapetele de pe marginea 

drumului şi a intrat bara pes-

te ei în maşină. Maşina este 

străpunsă de parapete. Este o 

minune că nimeni nu a fost 

rănit grav”, a declarat ambu-

lanţierul pentru un ziar local.

Pentru Ioan Baidoc o ast-

fel de misiune de salvare 

nu este deloc întâmplătoa-

re şi el a devenit un adevă-

rat erou. Bărbatul a făcut 

un alt gest umaniitar în lu-

na aprilie, atunci când s-a 

aflat în zona Gilău, acolo 

unde un autoturism a fost 

lovit de un TIR. Bărbatul a 

fost primul care a interve-

nit şi atunci, fiind omul ca-

re a ajutat la salvarea a trei 

personae. Din nefericire, o 

persoană a murit la momen-

tul respectiv.

Domnul Baidoc a salvat 

în primăvara lui 2021 şi un 

copilaş care a ajuns în la-

cul Chios.

„Eram cu nepotul la plim-

bare şi un copil a căzut în 

lac. L-am scos rapid, l-am 

dezbrăcat şi l-am dus doi ki-

lometri până la maşină, care 

era parcată lângă Primărie. 

L-au dus părinţii acasă, pen-

tru că nu era ceva grav, dar 

dacă nu eram acolo ar fi  pu-

tut fi ”, a explicat cazul re-

spectiv bărbatul.

Un fost ambulanţier, 
erou la accidentul 
de la Mihăieşti
Un ambulanţier cu peste 15 ani de vechime la Sălaj 
a fost primul care a acordat ajutor medical 
persoanelor rănite în accidental de la Mihăieşti

LACUL CHIOS, O BIJUTERIE ÎNCĂ DIN ANII 60' 
Parcul Central din Cluj-Napoca arăta ca un colț 
de rai în anii 60'. O fotografi e veche, în care băr-
cile pluteau pe lacul din fața Casinoului, a fost 
publicată pe rețelele de socializare.
Clujenii depănau amintiri după ce o fotografi e cu 
lacul și Parcul Central a fost publicată pe internet. 
În fotografi a veche, realizată în jurul anului 1960, 
în alb-negru, bărcile plutesc pe lacul din Parcul 
Central. În prezent, în locul lor, clujenii au parte de 
niște bărcuțe în forma unui fl amingo roz. 
În secțiunea de comentarii, mai mulți oameni 
retrăiesc amintiri legate de acea perioadă, în ca-
re vâsleau pe lacul Chios: 
„Fotografi a este din anii 1960. Eram copil. De 
pe ponton, se striga puternic: 27 la mal, 12 la 
mal, etc. Din cât mai rețin, 30 de minute era 
distracția. Mai erau bărcile de familie, cu vâsle 

independente. Eu trăgeam de una, fratele 
meu de alta și ne învârteam ca proștii. Ne-am 
dat noi seama cum merge treaba, dar frați fi -
ind, eu 8, el 12, numai așa nu mergea barca. 
Am fost dușmani, nu frați, până ne-am copt la 
minte. Acum eu am 68, el 72, amândoi cu do-
uă facultăți.”
O clujeancă își aduce aminte cu drag de acele vre-
muri: „Ce frumos! Mergeam în fiecare duminică 
aproape, în parc sau în Grădina Botanică... amintiri, 
amintiri, cu roz și frumos în suflet!”, a spus clujeanca.
O altă femeie a povestit amuzată o peripeție pe 
care a făcut-o după absolvirea liceului: „După 
petrecerea absolvirii liceului, dimineața devreme 
ne-am dat cu barca și nimeni n-a îndrăznit să 
strige să venim la mal, pentru simplul motiv că 
nu era nimeni.”

FOTOGRAFIA ZILEI
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În intervalul 6 august – 5 

septembrie pot fi  revăzute 

cele mai importante spec-

tacole ale teatrului liric 

clujean, prezentate de 

soliştii, orchestra şi bale-

tul Operei Naţionale 

Române din Cluj-Napoca, 

alături de invitaţi speciali 

din ţară şi străinătate.

„Toate acestea vor fi  reu-

nite sub genericul Opera Aper-

ta, un proiect de tradiţie, u-

nic în ţară, care s-a bucurat 

de cinci ediţii anterioare de 

succes fără precedent, dedi-

cate întregii comunităţi cluje-

ne, graţie accesului său liber 

şi spectacolelor de talie euro-

peană prezentate. Aşteptată 

de publicul larg an de an, şi 

în special după difi cilul inter-

val pandemic care a restricţi-

onat evenimentele culturale, 

ne dorim ca ediţia anului 2021 

să reprezinte o revenire me-

morabilă a proiectului Opera 

Aperta în mijlocul comunită-

ţii locale, reconferind specta-

torilor încântarea muzicii şi a 

dansului. Mai mult decât a-

tât, evenimentul vine în con-

textul unei pauze de peste un 

an în care Opera nu a mai or-

ganizat spectacole de operă 

complete, ci doar variante de 

concert”, au transmis repre-

zentaţii Operei.

Cortina se ridică, aşadar, 

cu patru reprezentaţii desfă-

şurate în Sala Mare a Operei:

La Traviata 
de Giuseppe Verdi

Un spectacol rezentat vineri 

şi sâmbătă, 6 şi 7 august, de 

la ora 19:00, fi ind o desăvâr-

şită creaţie verdiană ce propu-

ne o poveste despre iubire şi 

pasiune, sub bagheta dirijoru-

lui invitat Vladimir Lungu, ală-

turi de care vor evolua ca so-

lişti invitaţi sopranele Mirella 

Bunoaica şi Paula Iancic, dar 

şi bas baritonul Zoltan Nagy.

Va fi  pus în scenă apoi spec-

tacolul Disney Medley, mier-

curi, 18 august de la ora 19:00, 

care va purta spectatorii pe 

tărâmul magic al basmelor, 

prin partituri care rămân la 

fel de fermecătoare la orice 

vârstă, din: Frumoasa şi Bes-

tia, Albă ca zăpada, Pinocchio, 

Doamna şi vagabondul, Ce-

nuşăreasa, 101 Dalmaţieni şi 

Mary Poppins.

My Fair Lady 
de Frederick Lowe

Duminică, 22 august, ora 

19:00 soliştii, orchestra şi ba-

letul Operei, alături de dirijo-

rul Adrian Morar, vor prezen-

ta musicalul în două acte My 

Fair Lady de Frederick Lowe, 

publicul având ocazia să as-

culte melodiile memorabile 

ale acestui musical, ce au re-

prezentat una dintre atracţii-

le principale care au stat la 

baza realizării fi lmului cu ace-

laşi nume, ecranizare câştigă-

toare a opt premii Oscar.

Spectacole prezentate
 în Piaţa Unirii

* Gala Ruxandra Donose 30, 

o încununare a 30 de ani de 

activitate artistică pentru îndră-

gita mezzo-soprană, se va des-

făşura sub conducerea maes-

trului David Crescenzi, sâmbă-

tă, 28 august, de la ora 20:30, 

deschizând seria evenimente-

lor desfăşurate în Piaţa Unirii.

Următoarele reprezentaţii 

includ Nabucco de Giuseppe 

Verdi, prezentat duminică, 29 

august, ora 20:30, sub baghe-

ta dirijorului Adrian Morar, 

alături de soliştii invitaţi Io-

nuţ Pascu, Szabo Balint şi Na-

dia Cerchez, regia fi ind sem-

nată de Ina Hudea. Ultimele 

două spectacole, Rigoletto de 

Giuseppe Verdi şi Zorba de 

Mikis Theodorakis şi Lorca 

Massine, vor fi  prezentate vi-

neri, 3 septembrie, ora 20:30, 

respectiv duminică, 5 septem-

brie, ora 20:30.

Bilete pot fi  achiziţionate 

online de pe siteul Operei 

Cluj-Napoca, precum şi din 

Agenţia de bilete a Operei, 

deschisă începând cu data de 

20 iulie, pe latura estică a clă-

dirii, de luni până vineri, în 

intervalul 13:00-18:00.

Informaţii despre accesul 

publicului în Piaţa Unirii vor 

fi făcute publice în cursul 

lunii iulie.

Vară plină de spectacole la Opera din Cluj
Clujenii se pot bucura de o vară plină de surprize şi spectacole pregătite de Opera Naţională Română 
sub sloganul Opera aşa cum nu ai mai văzut-o vreodată!

Clujenii se pot bucura de o vară plină de surprize şi spectacole pregătite de Opera Naţională Română

Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei, instituţie 

publică de cultură care 

funcţionează sub autorita-

tea Consiliului Judeţean 

Cluj, organizează cu prile-

jul sărbătoririi Zilei 

Universale a Iei o expoziţie 

de cămăşi tradiţionale din 

zona de nord a Moldovei.

Colecţiile muzeului cuprind 

piese etnografi ce din toate re-

giunile locuite de români, in-

clusiv din Bucovina şi nordul 

Moldovei, unde cămăşile fe-

meieşti se încadrează în tipo-

logia cunoscută şi sub denu-

mirea de „ie”.

Aceasta face obiectul pro-

punerii de includere în Patri-

moniul Imaterial Universal 

UNESCO înaintată de Româ-

nia şi Republica Moldova prin 

dosarul comun numit „Arta 

Cămăşii cu Altiţă – IA”.

În cadrul expoziţiei sunt eta-

late cămăşi de sărbătoare, da-

tând din a doua jumătate a se-

colului al XIX-lea şi prima ju-

mătate a secolului al XX-lea, 

adevărate opere de artă reali-

zate cu acul. Pornind de la pre-

misa că istoria se afl ă într-o le-

gătură de determinare recipro-

că cu etnografi a unui spaţiu 

mental, vă invităm să desco-

periţi farmecul acestor melea-

guri pornind de la fapte, po-

veşti şi fotografi i de arhivă şi, 

de asemenea, urmărind fi rul 

sugestiv al unui sat bucovinean.

Vernisajul expoziţiei va 

avea loc joi, 24 iunie 2021, la 

ora 14:00, în sala Reduta a 

Muzeului Etnografi c al Tran-

silvaniei, strada Memorandu-

mului, nr. 21, Cluj-Napoca. 

Expoziţia este deschisă în pe-

rioada 24 iunie – 11 iulie 2021.

Ca urmare a situaţiei gene-

rate de COVID-19 şi a limită-

rilor impuse privind comba-

terea pandemiei, vă rugăm să 

purtaţi masca de protecţie, să 

respectaţi distanţarea fi zică şi 

să utilizaţi dezinfectantele ca-

re vă vor fi  puse la dispoziţie 

la intrarea în muzeu.

Expoziție de gala la Muzeul Etnografic

Martin Garrix 

este unul dintre cele mai 

importante nume de la 

ediţia 2021 de la Untold.

Principalul festival de mu-

zică din acest an din Euro-

pa va avea loc în perioada 

9-12 septembrie şi va adu-

ce pe scena de pe Cluj Are-

na nume mari.

Martin Garrix este unul 

dintre cele mai sonore nume 

şi la ediţia din acest an şi es-

te unul dintre artiştii îndrăgiţi 

de români.

Martin Garrix, în vârstă de 25 

de ani, pe numele real Martijn Ge-

rard Garritsen, este muzician şi 

producător, fi ind cunoscut pentru 

melodiile „Animals”, „In the Na-

me of Love” şi „Wizard'”, care 

s-au bucurat de un mare succes.

Celebrul DJ a dat o lovitură 

importantă în acest an şi a reu-

şit să lanseze imnul pentru Cam-

pionatul European, împreună 

cu Bono, solistul trupei U-21.

Garrix este unul dintre cei 

mai importanţi DJ în ultimii ani. 

El a fost numit de trei ori con-

secutiv DJ-ul anului. Tânărul de 

doar 25 de ani a fost o prezen-

ţă constantă la UNTOLD şi a re-

uşit să devină unul dintre cei 

mai îndrăgiţi DJ prezenţi la ce-

lebrul festival din Cluj-Napoca.

Pe lângă Untold, Garrix a 

mai fost chemat în ultimii ani 

la diferite întreceri sportive, 

la Tommorowland, dar şi fes-

tivaluri mai mic. El a fost in-

vitatul special la ceremonia 

de închidere a Jocurilor Olim-

pice de iarnă de la Pye-

ongchang 2018.

Cine este Martin Garrix, unul dintre 
starurile de la UNTOLD 2021?
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Procesele geopolitice devin 

tot mai turbulente în lume, în 

ciuda unor semnale pozitive, 

iar erodarea dreptului interna-

ţional continuă, a afi rmat pre-

şedintele rus Vladimir Putin 

într-un mesaj video adresat par-

ticipanţilor la Conferinţa pri-

vind Securitatea Internaţiona-

lă de la Moscova, postat mier-

curi pe site-ul Kremlinului, re-

latează versiunea în engleză a 

agenţiei ruse de presă TASS.

„Din păcate, procesele geo-

politice devin tot mai turbulen-

te, în ciuda unor semnale pozi-

tive izolate. Erodarea dreptului 

internaţional continuă de ase-

menea. Încercările de a folosi 

forţa pentru promovarea intere-

selor proprii şi întărirea securi-

tăţii proprii în detrimentul se-

curităţii altora continuă neabă-

tute”, a spus liderul rus.

Soluţia la cele mai impor-

tante chestiuni de pe agenda 

militară şi politică de astăzi şi 

căutarea productivă a unor răs-

punsuri comune la provocări 

comune sunt cruciale pentru 

"consolidarea securităţii în lu-

me şi pentru dezvoltarea sus-

tenabilă", a afi rmat Putin.

„Confl ictele armate regiona-

le, riscurile proliferării armelor 

de distrugere în masă, activita-

tea grupurilor criminale trans-

frontaliere, trafi cul de droguri şi 

infractorii cibernetici sunt mo-

tive de mare îngrijorare”, a mai 

declarat liderul de la Kremlin.

„Terorismul internaţional 

continuă să reprezinte o ame-

ninţare specială”, a evidenţiat 

Putin, potrivit TASS.

Amploarea şi natura globa-

lă a acestor provocări necesi-

tă ca toate statele să îşi adune 

eforturile, iar această activita-

te colectivă trebuie să se ba-

zeze pe dreptul internaţional 

şi pe obiectivele şi principiile 

Cartei ONU, a declarat el.

„Orice reguli noi trebuie for-

mulate sub auspiciile ONU. O-

rice alte căi vor duce la haos 

şi impredictibilitate”, a subli-

niat Putin.

De la crearea sa, ONU a fost 

şi rămâne baza sistemului de 

relaţii internaţionale, iar obiec-

tivul principal al acestei organi-

zaţii cu autoritate şi recunoscu-

tă internaţional este „de a pre-

veni un confl ict global, un nou 

război mondial”, a mai spus el

Putin: Procesele geopolitice 
devin tot mai turbulente

O navă militară rusă a tras 

focuri de avertisment asu-

pra distrugătorului HMS 

Defender al Marinei Regale 

britanice după ce acesta 

a intrat în apele ruseşti din 

Marea Neagră, iar un avion 

rusesc a lansat bombe în 

calea sa, a declarat mier-

curi Ministerul rus al 

Apărării, citat de TASS.

Defender a părăsit apele 

ruseşti la scurt timp, după ce 

înaintase până la 3 kilometri 

în interiorul acestora, a adă-

ugat ministerul rus.

„Distrugătorul a fost aver-

tizat că va fi  folosit armamen-

tul dacă trece graniţa Federa-

ţiei Ruse. El nu a reacţionat 

la avertisment”, mai menţio-

nează acelaşi minister.

De asemenea potrivit 

acestuia, un avion rus de 

bombardament a lansat în 

calea distrugătorului brita-

nic patru bombe înalt ex-

plozive cu fragmentaţie, ca 

avertisment.

Incidentul a avut loc în par-

tea de nord-vest a Mării Ne-

gre. Distrugătorul a pătruns 

în apele teritoriale ruse în 

apropierea capului Fiolent, la 

sud de peninsula Crimeea ane-

xată de Rusia.

Ministerul britanic al Apără-

rii încă nu a transmis o reacţie.

Forţele ruse au tras focuri 
asupra unui distrugător 
britanic în Marea Neagră

Cu o zi înainte de anunţuri-

le preşedintelui Joe Biden 

în domeniul luptei împotri-

va criminalităţii, 

Departamentul de Justiţie 

al Statelor Unite a informat 

marţi despre crearea a cinci 

unităţi pentru a combate 

trafi cul de arme de foc, 

notează AFP.

Aceste unităţi vor fi  înfi inţa-

te în următoarele 30 de zile şi 

se vor concentra asupra mari-

lor oraşe, New York, Chicago, 

Los Angeles, San Francisco şi 

Washington, care au înregistrat 

o creştere puternică a omucide-

rilor în ultimul an şi jumătate.

Reunind procurori fede-

rali, poliţişti specializaţi şi 

actori locali, unităţile „vor 

ancheta şi destructura reţe-

lele care aduc arme crimina-

le în comunităţile noastre cu 

consecinţe tragice”, a expli-

cat procurorul general al SUA, 

Merrick Garland, citat într-un 

comunicat.

Miercuri, Merrick Garland 

se va afl a la Casa Albă, unde 

preşedintele democrat urmea-

ză să detalieze strategia admi-

nistraţiei sale de a combate 

criminalitatea şi să încerce să 

preia controlul după acuzaţii-

le de laxism formulate de opo-

ziţia republicană.

După ani de declin, omu-

ciderile au crescut cu aproxi-

mativ 25% în toate oraşele 

americane în 2020 şi rămân la 

cel mai înalt nivel în 2021.

SUA: Administraţia Biden 
atacă traficul de arme

Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (OMS) şi-a expri-

mat marţi îngrijorarea cu 

privire la relaxarea restricţi-

ilor în unele ţări care găzdu-

iesc meciuri de la EURO 

2020 şi a cerut reacţii rapide 

după creşterea numărului 

de cazuri de coronavirus în 

apropierea mai multor sta-

dioane ale competiţiei.

„În câteva din oraşele 

gazdă, cazurile de Covid-19 

sunt deja în creştere în zo-

nele unde se joacă meciuri-

le”, a afirmat Robb Butler, 

director executiv al OMS Eu-

rope, într-o declaraţie scri-

să că către AFP.

OMS, care nu a menţionat 

oraşe sau ţări, deplânge mai 

ales faptul că „unele stadioa-

ne care găzduiesc turneul cresc 

în acest moment numărul 

spectatorilor autorizaţi să va-

dă un meci”.

Autorităţile britanice au 

anunţat marţi că peste 60.000 

de spectatori vor fi  prezenţi 

pe Wembley la semifi nalele şi 

fi nala competiţiei, în loc de 

40.000 prevăzuţi iniţial.

UEFA a cerut guvernului 

britanic o relaxare a restric-

ţiilor de circulaţie legate de 

Covid-19 pentru 2.500 de 

VIP-uri aşteptate la fi nala de 

pe 11 iulie, iar presa a rela-

tat că forul fotbalistic euro-

pean a ameninţat cu muta-

rea unor meciuri.

În sectoarele unde conta-

giunea este în creştere, OMS 

Europe a cerut să se acţio-

neze rapid.

„Trebuie să acţionăm ra-

pid (...) dezvoltând testele şi 

secvenţierea, intensifi când 

urmărirea contactelor şi ac-

celerând vaccinarea în rân-

dul persoanelor vulnerabile 

şi cu un grad ridicat de risc”, 

a indicat ea. În Danemarca 

au fost detectate 29 de ca-

zuri legate de meciurile de 

la EURO care se dispută la 

Copenhaga, au anunţat 

marţi autorităţile daneze.

Este vorba de cazuri în ca-

re „persoana era bolnavă în 

timpul meciului sau a fost in-

fectată în timpul acestuia”, a 

declarat o responsabilă a au-

torităţii sanitare, Anette Lykke 

Petri, într-un briefi ng de pre-

să. „Teoretic, ar putea exista 

mai multe persoane infecta-

te”, a adăugat ea.

În Danemarca, începând 

din 17 iunie sunt acceptaţi 

25.000 de spectatori, faţă de 

16.000 prevăzuţi iniţial.

Budapesta este singurul 

oraş de la EURO unde meciu-

rile au loc cu stadionul plin. 

Dublin şi Bilbao au fost retra-

se de pe lista oraşelor gazdă 

deoarece nu au putut îndepli-

ni condiţiile impuse de UEFA.

Dintre oraşele organizatoa-

re, Sankt Petersburg a anun-

ţat în ultimele zile o creştere 

a numărului, în timp ce Se-

villa a înregistrat o scădere. 

La Roma, autorităţile italiene 

au anunţat că niciun caz de 

Covid detectat nu are legătu-

ră cu competiţia.

Dacă situaţia epidemică s-

a îmbunătăţit în Europa, cu o 

scădere a numărului de ca-

zuri şi de decese de mai bine 

de două luni şi relaxarea re-

centă a restricţiilor, OMS nu 

a încetat să ceară prudenţă.

„Suntem departe de a fi  în 

afara pericolului”, a avertizat 

la începutul lui iunie Hans 

Kluge, director al regiunii Eu-

ropa ce reuneşte 53 de terito-

rii, dintre care unele sunt si-

tuate în Asia Centrală.

OMS, îngrijorată de relaxarea 
restricţiilor în unele ţări care 
găzduiesc meciuri de la EURO
OMS deplânge mai ales faptul că „unele stadioane care găzduiesc 
turneul cresc numărul spectatorilor autorizaţi să vadă un meci”

ANETTE LYKKE PETRI | oficialul autorității 
sanitare OMS

 „În Danemarca au fost detectate 29 de cazuri 
legate de meciurile de la EURO care se dispută la 
Copenhaga, au anunţat marţi autorităţile 
daneze. Este vorba de cazuri în care „persoana 
era bolnavă în timpul meciului sau a fost 
infectată în timpul acestuia“
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Penurie de apă, exod, malnu-

triţie, dispariţia speciilor ... 

Viaţa pe Terra, aşa cum o 

ştim noi, va fi  inevitabil 

transformată de schimbările 

climatice atunci când copiii 

născuţi în 2021 vor împlini 30 

de ani sau chiar mai devre-

me, avertizează un proiect de 

raport al specialiştilor de la 

GIEC (Grupul interguverna-

mental de experţi în evoluţia 

climei, organism al ONU), 

relatează miercuri AFP.

Oricare ar fi  ritmul de re-

ducere a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, impactul devas-

tator al încălzirii climatice a-

supra naturii şi umanităţii ca-

re depinde de aceasta se va 

accelera, se arată în raportul 

GIEC, şi va deveni dureros de 

palpabil înainte de 2050.

„Viaţa pe Pământ se poate 

reface după schimbări clima-

tice majore, evoluând spre noi 

specii şi creând noi ecosiste-

me”, notează rezumatul teh-

nic de 137 de pagini. „Omeni-

rea nu poate”, avertizează ex-

perţii GIEC.

Proiectul de raport, redac-

tat de sute de oameni de şti-

inţă ai Grupului interguver-

namental de experţi în evolu-

ţia climei, oscilează între un 

ton apocaliptic şi speranţa ofe-

rită oamenilor de a-şi schim-

ba destinul prin luarea de mă-

suri imediate şi drastice.

Raportul de evaluare de 

4.000 de pagini, mult mai alar-

mist decât precedentul din 

2014, are drept scop să infl u-

enţeze deciziile politice.

Deşi principalele sale con-

cluzii nu se vor schimba, rapor-

tul nu va fi  publicat ofi cial de-

cât în februarie 2022, după apro-

barea sa prin consens de către 

cele 195 de state membre.

Prea târziu, cu toate aces-

tea, pentru reuniunile inter-

naţionale cruciale despre cli-

mă şi biodiversitate progra-

mate pentru sfârşitul anului 

2021, observă unii oameni 

de ştiinţă.

Care este pragul 
peste care încălzirea 
globală poate fi  
considerată acceptabilă?

Printre cele mai importan-

te concluzii ale sale se numă-

ră o reducere a pragului pes-

te care încălzirea globală poa-

te fi  considerată acceptabilă.

Prin semnarea Acordului 

de la Paris în 2015, comuni-

tatea internaţională s-a anga-

jat să limiteze încălzirea glo-

bală la 2 grade Celsius – ide-

al 1,5 grade Celsius – în com-

paraţie cu era preindustrială.

GIEC estimează că, de acum 

înainte, depăşirea cu 1,5 gra-

de Celsius ar putea antrena 

„treptat, consecinţe grave, timp 

de secole, uneori ireversibile”.

Potrivit Organizaţiei Mete-

orologice Mondiale, probabi-

litatea ca acest prag de 1,5 

grade Celsius pe parcusul unui 

an să fi e depăşit până în 2025 

este de 40%.

„Ce e mai rău urmează să 

vină, cu implicaţii asupra vie-

ţii copiilor şi nepoţilor noştri, 

mult mai mari decât asupra 

noastră”, scrie GIEC.

Clima s-a schimbat deja. 

În timp ce creşterea tempera-

turilor medii de la mijlocul se-

colului al XIX-lea a atins 1,1 

grade Celsius, efectele sunt 

deja grave şi vor fi  din ce în 

ce mai violente, chiar dacă 

emisiile de CO2 sunt reduse.

Iar fi inţele vii – umane sau 

nu – cel mai puţin vinovate 

pentru aceste emisii sunt, în 

mod ironic, cele care vor su-

feri cel mai mult.

Pentru unele animale şi 

soiuri de plante, poate fi  chiar 

prea târziu: "Chiar şi la + 

1,5 grade Celsius, condiţiile 

de viaţă se vor schimba din-

colo de capacitatea anumitor 

organisme de a se adapta", 

subliniază raportul, menţio-

nând recifele de corali de ca-

re depinde jumătate de mili-

ard de persoane.

Arctica, un teritoriu care 
se încălzeşte de trei ori 
mai rapid decât media

Printre speciile în pericol se 

numără animalele din Arctica, 

un teritoriu care se încălzeşte 

de trei ori mai rapid decât me-

dia. Aici, pot dispărea şi mo-

duri de viaţă ancestrale ale oa-

menilor care trăiesc în strân-

să legătură cu gheaţa.

Agricultura, creşterea ani-

malelor, pescuitul, acvacu-

ltura ... „În toate sistemele 

de producţie a alimentelor, 

pierderile bruşte se intensi-

fică”, observă, de aseme-

nea, proiectul de raport, in-

dicând pericolele climatice 

drept „principalul factor de-

terminant”.

Or, umanitatea nu este în 

acest stadiu înarmată pentru 

a face faţă deteriorării sigure 

a situaţiei. „Nivelurile actua-

le de adaptare vor fi  insufi ci-

ente pentru a răspunde riscu-

rilor climatice viitoare”, aver-

tizează GIEC.

Chiar şi limitând creşterea 

la 2 grade Celsius, alte până 

la 80 de milioane de persoa-

ne vor suferi de foamete pâ-

nă în 2050 şi 130 de milioane 

ar putea ajunge la sărăcie ex-

tremă în decurs de zece ani.

În 2050, sute de milioane 

de persoane care trăiesc în ora-

şe de coastă vor fi  ameninţa-

te de inundaţii mai frecvente, 

cauzate de creşterea nivelului 

mării, care la rândul său va 

duce la migraţii semnifi cative.

În oraşe, la o creştere a 

temperaturilor cu 1,5 grade 

Celsius, alte 350 de milioane 

de persoane vor fi  expuşi pe-

nuriei de apă, în timp ce la 

o creştere cu 2 grade Celsius 

vor fi  afectate alte 400 de mi-

lioane de persoane. Chiar şi 

la o creştere cu 0,5 grade Cel-

sius, alte 420 de milioane de 

persoane vor fi  expuse riscu-

rilor din cauza valurilor de 

căldură extreme.

„Costurile de adaptare pen-

tru Africa ar urma să creas-

că cu zeci de miliarde de do-

lari anual la o creştere peste 

2 grade Celsius”, potrivit do-

cumentului.

Experţii subliniază, de a-

semenea, pericolul efecte-

lor în cascadă. Unele regi-

uni (estul Braziliei, Asia de 

Sud-Est, China centrală) şi 

aproape toate zonele de coas-

tă ar putea fi afectate de trei 

sau patru catastrofe meteo 

simultane, sau mai multe: 

caniculă, secetă, ciclon, in-

cendii, inundaţii, boli trans-

mise de ţânţari...

Trebuie de asemenea lua-

te în considerare şi efectele 

amplifi catoare ale altor acti-

vităţi umane dăunătoare pla-

netei, notează raportul: dis-

trugerea habitatelor, supra-ex-

ploatarea resurselor, poluarea, 

răspândirea bolilor...

„Lumea se confruntă cu pro-

vocări complexe”, comentează 

Nicholas Stern, specialist în cos-

turile economice ale schimbă-

rilor climatice, care nu a con-

tribuit la redactarea textului.

De asemenea, nu trebuie 

uitate incertitudinile din jurul 

„punctelor de vârf”, elemente 

cheie a căror modifi care sub-

stanţială ar putea conduce sis-

temul climatic către o schim-

bare violentă şi iremediabilă.

Topirea calotelor glaciare 
duce la creşterea 
a nivelului mării

Peste 2 grade Celsius, to-

pirea calotelor glaciare din 

Groenlanda şi vestul Antarc-

ticii (care conţin sufi cientă 

apă pentru a determina o 

creştere a nivelului mării cu 

13 metri) ar putea provoca, 

de exemplu, o situaţie ire-

mediabilă, conform cercetă-

rilor recente.

Acesta este motivul pentru 

care „fi ecare fracţiune de grad 

contează”, insistă GIEC, în 

condiţiile în care, la un alt 

punct de ruptură, bazinul 

Amazonului – unul dintre plă-

mânii planetei – s-ar putea 

transforma într-o savană.

În faţa acestor probleme 

sistemice, nu există un reme-

diu miraculos unic. În schimb, 

o singură acţiune poate avea 

efecte pozitive în cascadă.

De exemplu, conservarea 

şi restaurarea pădurilor de 

mangrove şi a pădurilor sub-

acvatice de kelp măresc sto-

carea carbonului, însă prote-

jează şi de inundaţii, oferind 

în acelaşi timp habitat pentru 

multe specii şi hrană pentru 

populaţiile de coastă.

În pofi da concluziilor alar-

mante, raportul GIEC oferă de 

asemenea o notă de speran-

ţă. Omenirea îşi poate încă 

orienta destinul către un vii-

tor mai bun, luând măsuri fer-

me în prezent pentru a înce-

tini schimbările galopante din 

a doua jumătate a secolului.

„Avem nevoie de o trans-

formare radicală a proceselor 

şi a comportamentelor la toa-

te nivelurile: indivizi, comu-

nităţi, companii, instituţii şi 

guvern”. „Trebuie să ne rede-

fi nim modul de viaţă şi con-

sumul”, concluzionează ex-

perţii GIEC.

Viaţa pe Terra va fi inevitabil transformată 
de schimbările climatice în următorii 30 de ani
Clima s-a schimbat deja. În timp ce creşterea temperaturilor medii de la mijlocul secolului al XIX-lea a atins 1,1 
grade Celsius, efectele sunt deja grave şi vor fi din ce în ce mai violente, chiar dacă emisiile de CO2 sunt reduse.

În mare parte, încălzirea este cauzată foarte probabil de creșterea remarcată în concentrațiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră ca urmare 
a emisiilor rezultate din activitățile omului. Pentru a atenua schimbările climatice, trebuie să reducem sau să prevenim aceste emisii.

Veneţia şi Budapesta ar 

putea fi  plasate pe lista 

Patrimoniului Mondial 

UNESCO afl at în pericol, 

în timp ce portul comercial 

din Liverpool (Liverpool 

Maritime Mercantile City) 

ar putea pierde listarea în 

Patrimoniului Mondial, din 

cauza dezvoltării sale prea 

rapide, potrivit UNESCO, 

informează AFP.

Aceste recomandări ale or-

ganelor consultative ale UNES-

CO au fost făcute publice îna-

inte de reuniunea Comitetu-

lui Patrimoniului Mondial, ca-

re va decide dacă să le urme-

ze sau nu, la Fuzhou, în Chi-

na, în perioada 16-31 iulie.

La Veneţia, impactul acti-

vităţilor de turism de masă fi -

gurează printre criteriile care 

au determinat UNESCO să so-

licite plasarea Oraşului Dogi-

lor pe lista Patrimoniului Mon-

dial afl at în pericol.

La Budapesta, malurile Du-

nării şi cartierul castelului Bu-

da sunt în special vizate. În ca-

uză: demolările „inoportune" şi 

reconstrucţiile la scară largă, în 

special de clădiri înalte care de-

naturează aceste locuri istorice.

Marea Barieră de Corali es-

te ameninţată cu aceeaşi soar-

tă din cauza degradării sale ca-

uzate de schimbările climatice.

În ceea ce priveşte portul 

comercial din Liverpool, deci-

zia UNESCO ar putea fi  şi mai 

dură, deoarece implică elimi-

narea completă a sitului de pe 

lista Patrimoniului Mondial.

Marele proiect de dezvol-

tare al docurilor din oraşul 

Beatles-ilor, numit „Liverpo-

ol Waters”, ar avea un impact 

profund negativ, în special 

pentru clădirile istorice, po-

trivit UNESCO.

În pofi da avertismentelor 

repetate din partea UNESCO, 

dezvoltarea acestui proiect nu 

a fost încetinită.

Primarul din Liverpool, Ste-

ve Rotheram, a regretat aceas-

tă recomandare a UNESCO.

„Este profund dezamăgi-

tor. Suntem mândri de istoria 

noastră, dar patrimoniul nos-

tru este o parte vitală a revi-

talizării oraşului”, a declarat 

el într-un comunicat postat 

pe social media.

„Solicit (UNESCO) să ac-

cepte invitaţia noastră de a ve-

ni să viziteze oraşul, mai de-

grabă decât să ia decizia în ju-

rul unei mese de cealaltă par-

te a planetei”, a adăugat el. 

Un alt sit ameninţat cu ace-

eaşi sancţiune este Rezerva-

ţia Naturală Selous din Tan-

zania, ca urmare a bracona-

jului masiv.

UNESCO propune plasarea Veneţiei pe lista Patrimoniului Mondial aflat în pericol
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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

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

¤ 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.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, 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 cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în cart. Mărăști, zona sens girato-
riu, mobilat complet, centrală 
proprie, proaspăt zugrăvit, preț 
400 euro. Pentru informații supli-
mentare sunați la telefon 0740-
077713. (1.7)

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

¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

¤ 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 su-
plimentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

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

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0722-550847. (2.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ 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.

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (15.23)

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

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

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

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

SERVICII

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.

¤ 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.

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

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

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

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

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

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

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

AUTO/MOTO

¤ Vând Dacia 1304, 4 x carosat, 
an de fabricaţie 2005, 91.000 
km, ITP până în 2022, preţ 4.500 
RON, negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0788-287268. (2.7)

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliţă usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheaţă, etc., 
preţ 25 RON/buc. Informaţii la tel. 
0744 653097. (7.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATECH 
1600 W, fi ltrare prin apă, preţ 200 
RON. Pentru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0748-220979. (7.7)

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

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informaţii la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 

noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

UZ CAZNIC

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
marou, 1000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând pătuț pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preț 200 RON. Informații la tele-
fon 0264-424005, 0745-
300323. (2.7)

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 
20 RON/buc. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0745-550103.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, in-
signe, decoraţii medalii comunis-
te sau mai vechi. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

PIERDERI

¤ ȘUBA ROBERT-DAVID, student 
FEFS, EFS, anul 2, zi, pierdut car-
net de student și legitimație. Le 
declar nule.

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 ani 

în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. 
Deținerea autorizației ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii medii fi nalizate, profi l tehnic. Experiență minim 2 ani în 

domeniul tehnic. Deținerea autorizației ISCIR RSL constituie avantaj. Cunoștințe operare 
IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ȘI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca și Câmpia Turzii
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experiență minim 1 an în instalații. 
Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii, cu califi care în meseria de instalator gaze naturale. 
Permis de  conducere ctg.B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator 
și ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm 
să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.07.2021, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 0786 711 020
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 
Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, 
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind 
protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). 
Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau 
oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/
protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ PUBLIC

 În atenţia cetaţenilor din localitatea Bobâlna, 
comuna Bobâlna , judeţul Cluj

Unitatea administrativ -teritoriala Bobâlna , din judeţul 
Cluj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul nr.62 in localitatea Bobâlna ,începând cu 
data de 29.06.2021 pe o perioada de 60 zile , la sediul 
Primariei Comunei Bobâlna , conform art.14 ,alin.(1) din 
Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr.7/1996 , 
republicată , cu modifi cările si completările ulterioare .

Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea 
fi  depuse la sediul Primăriei si pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru si Publicitate Imobiliară .

23 Iunie 2021

STOP RISIPEI DE APĂ! DACĂ UDĂM GRĂDINILE 
ȘI SPAŢIILE VERZI CU APĂ DE LA ROBINET ALŢII 

VOR RĂMÂNE FĂRĂ APĂ!

Odată cu venirea sezonului călduros, experienţa Companiei de Apă Someș arată că 
o parte, uneori importantă, a apei potabile din reţeaua publică de distribuţie, este 
folosită pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curţilor etc. ceea ce poate ocaziona 
lipsa de debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și 
gospodărești minime, pentru consumul uman al celor aflaţi în aval de cei care folosesc 
apa în alte scopuri, privându-i astfel de un drept vital.

Adresăm un apel insistent concetăţenilor care derulează astfel de activităţi 
agricole să nu mai utilizeze apa potabilă pentru scopuri agricole și de grădinărit, 
utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puţuri, etc). Dacă nu se fac 
eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea 
ca utilizatorii să fie privaţi de dreptul vital de a avea minimul de apă pentru spălat, 
băut și alte necesităţi zilnice.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviţi de Compania de Apă Someș S.A că 
legislaţia în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele 
publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste 
prevederi sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat 
de CASSA cu fiecare client.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), „Utilizatorul este 
obligat: b) să asigure folosirea efi cientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare 
cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte 
de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai 
pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)“.

În consecinţă, Compania de Apă Someș S.A reia apelul adresat pe parcursul anilor 
utilizatorilor din întreaga arie deservită în judeţele Cluj și Sălaj, în particular către cei din 
zona rurală, de a utiliza apa potabilă din reţea strict pentru satisfacerea consumului personal, 
igienei și necesităţilor gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei pentru 
alţi concetăţeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinărit și agricultură.

Biroul Relaţii Publice și Mass-media

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. RO26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în 
calitate de lichidator judiciar al societăţii Turpres S.R.L. 
(în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în comuna 
Ciucea, sat Vânători, nr. 74, jud. Cluj, înmatriculată în 
Registrul Comerţului sub nr. J12/1534/2001, CUI 14302912, 
conform Sentinţei civile nr. 1237 pronunţată în ședinţa din 
data de 16.06.2021 în dosarul nr. 1089/1285/2019*, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Turpres S.R.L. (comuna Ciucea, 
sat Vânători, nr. 74, jud. Cluj) că faţă de această societate 
a fost deschisă procedura falimentului în formă generală 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
02.08.2021.

2. Termenul limită de verifi care a cererilor de admitere 
a creanţelor suplimentare, întocmirea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar 
al creanţelor în este 02.09.2021.

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
suplimentar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 22.09.2021.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – preţ 
de pornire 538.636,86 lei + TVA

2) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – preţ de pornire 2.117.977,32 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

Denumire Nr. de înmatriculare Valoare de piață (lei)

AUTOTURISM MERCEDES CJ – 01 - EVJ 7.822,65

Preţul de pornire nu include TVA

Licitaţia va avea loc în data de 14.07.2021, ora 14:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.07.2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
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Universitatea Craiova 
se întăreşte 
în lupta pentru titlu
Fundașul central Valerică 
Găman a semnat contractul cu 
echipa de fotbal Universitatea 
Craiova și va ajunge în cursul 
zilei de astăzi în cantonamentul 
din Austria, a anunţat, mier-
curi. Găman a jucat în sezonul 
trecut la Astra Giurgiu, echipă 
care a retrogradat din Liga I.
Internaţionalul de 32 de ani a 
adunat 25 de partide în Liga I 
în ultima stagiune și a marcat 
un gol. Găman și-a început cari-
era la FC Universitatea Craiova, 
după care a mai jucat la 
Dinamo, Astra Giurgiu, 
Karabukspor, FCSB și 
Al-Shabab, înainte de a reveni, 
în 2020, la Astra. Are 14 selecţii 
și un gol la echipa naţională.
Universitatea i-a mai transferat 
în această vară pe portarul 
David Lazar (Astra Giurgiu), 
mijlocașul Alexandru Mărieș 
(Fotbal Comuna Recea), pe 
portarul moldovean Denis Rusu 
(ACS Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu), în timp ce mijlocașul 
Gustavo și atacantul Jovan 
Markovic au revenit după îm-
prumuturi la Ajman Club, în 
Emiratele Arabe Unite, respec-
tiv la Academica Clinceni.

Djokovic nu refuză 
Jocurile Olimpice

Tenismanul sârb Novak 
Djokovic, numărul unu mondial, 
va participa la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo, care vor avea loc în 
perioada 23 iulie – 8 august, a 
anunţat miercuri presa din ţara 
sa. Conform cotidianului 
Sportski Zurnal, care citează sur-
se din cadrul Federaţiei sârbă de 
tenis (TSS), „Novak și-a confi r-
mat dorinţa de a concura la 
Jocurile Olimpice”, iar numele 
său fi gurează pe lista participan-
ţilor pe care această organizaţie 
a transmis-o Comitetului 
Olimpic din Serbia. Publicaţia ci-
tată reamintește că Djokovic a 
menţionat în trecut că vizează 
cucerirea aurul olimpic pe par-
cursul carierei, o performanţă 
pe care vrea să o adauge impre-
sionantului său palmares, în ca-
re fi gurează o medalie olimpică 
de bronz, obţinută în anul 
2008, la Beijing. Marele rival al 
lui Novak Djokovic și actualul 
număr trei mondial, spaniolul 
Rafael Nadal, campionul olimpic 
de la Beijing, a anunţat deja că 
nu va lua parte la JO de la 
Tokyo, unde nu vor fi  prezenţi 
nici austriacul Dominic Thiem 
(locul 5 ATP), spaniolul Roberto 
Bautista (locul 10) sau canadia-
nul Denis Shapovalov (locul 12). 
Ziarul sârb indică faptul că nu-
mărul doi mondial, rusul Daniil 
Medvedev, și-a confi rmat la rân-
dul său participarea la Jocurile 
Olimpice din Japonia.

Pe scurt

PUBLICITATE

Stadionul Naţional 

de Rugby Arcul de Triumf 

din Bucureşti va fi  inau-

gurat ofi cial cu meciul 

test pe care naţionala 

de rugby a României îl va 

susţine cu Argentina, 

pe 3 iulie, de la ora 21:00, 

a anunţat, marţi, FRR 

pe site-ul său ofi cial.

„Este o veste extraordinară 

pentru toţi iubitorii rugbyului, 

stejarii revin acasă, mai mult, 

revin într-un meci de cel mai 

înalt nivel, cu una dintre cele 

mai bune echipe din lume. Do-

resc să mulţumesc ministrului 

Carol – Eduard Novak şi ofi ci-

alilor Ministerului Tineretului 

şi Sportului pentru că au făcut 

posibilă disputarea acestui meci 

aici, iniţiind demersuri la UE-

FA pentru eliberarea mai rapi-

dă a arenei care fusese închiri-

ată de forul european pentru 

antrenamentele echipelor la EU-

RO 2020”, a declarat preşedin-

tele FRR, Alin Petrache.

„Stejarii” revin pe stadio-

nul propriu după o pauză de 

trei ani, ultimul meci dispu-

tat pe Stadionul Arcul de Tri-

umf fi ind în 2017, cu Tonga, 

după care arena a intrat în 

proces de reconstrucţie.

România şi Argentina se 

întâlnesc la Bucureşti după 29 

de ani, ultimul meci disputat 

aici fi ind în 1992, când „Pu-

mele” s-au impus cu 21-18.

Argentina se afl ă pe locul 

9 în clasamentul mondial, în 

timp ce „Stejarii” se situează 

pe locul 18. Cele două echi-

pe s-au întâlnit de două ori în 

cadrul grupelor Cupei Mon-

diale de Rugby, în 2003 şi 2011.

De asemenea, şi meciul 

cu Scoţia, din 10 iulie, va 

avea loc tot pe Stadionul Ar-

cul de Triumf.

La 4 decembrie 2020 a 

avut loc recepţia proiectului 

de investiţii Stadionul Arcul 

de Triumf, realizat de Minis-

terul Lucrărilor Publice, Dez-

voltării şi Administraţiei, prin 

Compania Naţională de In-

vestiţii. Stadionul Arcul de 

Triumf, care a costat 37 de 

milioane de euro, este al do-

ua arenă fi nalizată dintre ce-

le patru pe care România s-a 

angajat că le va moderniza 

pentru organizarea EURO 

2020 la Bucureşti. Primul a 

fost Stadionul Steaua, a că-

rui recepţie a avut loc la 27 

noiembrie 2020. Celelalte do-

uă arene pe care România 

le-a ales pentru a le moder-

niza sunt Rapid, care este 

aproape de fi nalizare, şi Di-

namo, la care lucrările încă 

nu au început.

Casa Rugby-ul românesc îşi deschide porţile

Echipa naţională 

a României va porni 

la drum spre o nouă 

campanie de califi care. 

Tricolorii vor desfăşura par-

tide din preliminariile Campio-

natului Mondial care se va des-

făşura în anul 2023 în Japonia, 

Thailanda şi Filipine. Meciurile 

încep în luna august, iar bas-

chetbaliştii lui Tudor Costescu 

sunt repartizaţi în grupa D, ală-

turi de Letonia şi Belarus.

Mai mult, selecţionerul s-a 

decis asupra jucătorilor pe ca-

re îi va chema în pregătiri. 

Aşadar, în premieră la echipa 

naţională au fost convocaţi 

Patrick Richard şi David Vi-

da. Totodată, convocări au ve-

nit şi pe numele lui Nandor 

Kuti, respectiv Ştefan Grasu, 

toţi de la U-BT Cluj-Napoca.

De asemenea, pe adresa clu-

bului au sosit solicitări şi pen-

tru kintetoterapeutul Adrian 

Resteman şi maseurul Csaba 

Mott. Întrucât soţia lui Adrian 

Resteman este însărcinată, el 

a primit acceptul staff-ului na-

ţionalei să rămână la Cluj-Na-

poca şi să nu se alăture lotu-

lui. Chiar şi aşa, Resteman va 

fi  prezent în perioada imediat 

următoare la Izvorani, alături 

de reprezentativa feminină de 

3X3, care se pregăteşte pentru 

Jocurile Olimpice.

Reunirea naţionalei Româ-

niei este programată pe 19 iu-

lie la Bucureşti. Sportivii se vor 

antrena în capitală până pe da-

ta de 4 august, apoi vor conti-

nua pregătirile în Letonia. 

Patru jucători de la U-BT, 
convocaţi la echipa naţională

Fotbaliştii campioanei 

României au pierdut 

marţi seara cu 1-0 duelul 

cu Academia Puskas, 

într-un nou meci în care 

au fost rulaţi toţi jucătorii 

importanţi.

CFR Cluj nu a făcut deloc 

un meci strălucit cu Akademia 

Puskas, iar prima repriză s-a 

încheiat la egalitate, fără prea 

multe ocazii de gol. Ungurii 

aveau să lovească decisuv în 

minutul 62. Mateo Susic a fa-

ultat un adversar în careu, iar 

Plsek a trasnformat în gol o 

lovitură de la 11 metri.

Petrila, un nou meci bun

Campioana României a aler-

gat după gol până la fi nal, dar 

nu a izbutit să modifi ce tabe-

la de marcaj. Claudiu Petrila 

a fost cel mai aproape de gol, 

dar şutul lui din lovitură libe-

ră a fost respins excelent de 

portarul advers în bară.

Ardelenii vor rămâne în 

continuare în Austria şi se 

vor pregăti la Bad Zell. Pâ-

nă la fi nalul cantonamentu-

lui, CFR Cluj va mai juca un 

meci amical cu Ujpest pe 28 

iunie şi o zi mai târziu se va 

întoarce acasă.

CFR Cluj – Akademia 
Puskas, mai mult 
decât un amical

Ciprian Deac a vorbit la fi -

nalul meciului cu Akademia 

Puskas despre partida împo-

triva maghiarilor. Deac a re-

cunoscut că au existat multe 

durităţi, dar şi trageri de timp.

„Cred că în repriza a doua 

nu s-a jucat 20 de minute. E 

prima dată când văd un ami-

cal în care se trage aşa mult 

de timp. Trebuie să fi m şi noi 

puţin mai şmecheri şi să câş-

tigăm cu orice mijloace. Şti-

am că ei vor fi  foarte agresivi. 

Am avut mereu meciuri foar-

te grele cu echipele din Un-

garia, de multe ori ne-am lu-

at la bătaie. A fost un meci 

dur pentru un amical. Dar nu 

avem nicio scuză. Eu sunt su-

părat, pentru că, deşi a fost 

un meci amical, ne dorim să 

câştigăm tot. Să sperăm că am 

învăţat din acest meci şi vom 

fi  mai concentraţi când încep 

duelurile ofi ciale”, a declarat 

veteranul lui CFR.

Fotbalistul lui CFR Cluj a vor-

bit şi despre meciurile ofi ciale 

pe care urmează să le joace CFR 

Cluj în Liga Campionilor.

„Să sperăm că vom trece 

de Borac Banja Luka şi că vom 

face o fi gură frumoasă în Eu-

ropa. În ultimii ani am reuşit 

rezultate bune. Ar fi  ceva fan-

tastic să ajungem în grupele 

Champions League. Din turul 

3 vom întâlni echipe foarte 

puternice şi ne va fi  foarte 

greu, dar nu imposibil”, a mai 

adăugat Deac.

CFR Cluj a jucat trei me-

ciuri până acum în cantona-

mentul din Austria. Echipa 

din Gruia s-a impus cu 4-0 cu 

Wels, a remizat 1-1 cu Ludo-

goreţ şi a pierdut cu Akade-

mia Puskas.

Marius Şumudică a folosit 

următoarea formulă de start: 

C. Figueiredo – M. Camora 

(cpt.), O. Hoban, D. Ciobota-

riu, C. Manea – C. Itu, A. Ta-

hiri – A. Păun, M. Rondon, V. 

Costache – G. Debeljuh.

Prima înfrângere pentru CFR Cluj 
în era lui Marius Şumudică
CFR Cluj continuă pregătirile pentru noul sezon şi a avut parte de un prim eşec 
sub comanda lui Marius Şumudică în Austria

CFR Cluj a pierdut primul meci din era Şumudică
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