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Vizită inopinată pe 
Autostrada Sebeș-Turda
Constructorul Aktor a fost luat pe neaş-
teptate de șefii CNAIR. Pagina 5

ACTUALITATE

Părinții cer schimbarea 
regulilor din școli
Printre doleanțe se numără renunțarea 
la măștile de protecție. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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0264/59.77.00
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ACTUALITATE

Alegerile locale „închid” școlile, 
vineri, luni și marți

ACTUALITATE

Testare obligatorie pentru COVID-19 
la intrarea în țară?

SĂNĂTATE

25 de elevi din județul Cluj, 
confirmați pozitiv cu COVID-19

Şcolile se vor închide pentru 
3 zile din cauza alegerilor, iar 
elevii vor trece în acest timp în 
învăţământul online.

Se suspendă activităţile di-
dactice din Cluj în perioada 
25 – 29 septembrie, care pre-
supun prezenţa fizică a ele-
vilor şi profesorilor în şcoli-
le în care sunt organizate sec-
ţiile de votare pentru alege-
rile de anul acesta.

Astfel în zilele de vineri, 
luni şi marţi, elevii vor face 
cursuri de acasă, şi doar mier-

curi, pe 30 septembrie, se vor 
întoarce în bănci.

Acest lucru este necesar pen-
tru a se putea respecta normele 
de igienă şi protecţie împotriva 
COVID-19 impuse prin lege. Pen-
tru a se putea desfăşura atât ale-
gerile electorale, cât şi activită-
ţile educaţionale după voturi, 
şcolile care vor servi drept sec-
ţii de vot vor trebui dezinfecta-
te pentru a fi  asigurate condiţii-
le necesare elevilor şi profesori-
lor şi pentru a nu pune în peri-
col sănătatea acestora.

Ministrul Sănătății, Nelu Tă-
taru a declarat că România ia în 
calcul introducerea testării Co-
vid pentru toate persoanele ca-

re vin în țară, iar propunerea ur-
mează să fi e făcută Comitetului 
Național pentru Situații de 
Urgență. Pe larg în pagina 3.

Situația epidemiei 

de coronavirus

116.415 de persoane infectate 

la nivel național

2.278.125 de teste prelucrate

498 pacienți la Terapie Intensivă

2.984 cazuri confi rmate la Cluj

93.558 vindecați

4.550 decese
*până la închiderea ediției

Parkingul Primăverii 8 a fost finalizat. Când va fi dat în folosință?
Municipalitatea anunţă că va continua construcţia de parkinguri în toate cartierele oraşului. Pagina 6

În 19 şcoli s-au confi rmat 25 
de cazuri în rândul elevilor din 
Cluj-Napoca, Turda, Dej şi 
Gherla, dar şi în comune, con-

form prefectului Mircea Abru-
dean. În Cluj-Napoca, Dej şi Hu-
edin au fost confi rmate şi 12 ca-
zuri depistate la profesori.

Un bilet de autobuz,
20 de genuflexiuni!
Clujul vrea să devină cel mai sportiv oraș

Clujenii sedentari sunt provocați să facă mișcare. 
Dacă fac corect 20 de genuflexiuni în fața unui roboțel primesc un bilet de autobuz. 
Stația sportivă va funcționa timp de două săptămâni. Mai multe detalii în pagina 6.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Premierul Ludovic Orban 

a negat vehement că guver-

nul ar intenţiona să declare 

stare de urgenţă după trece-

rea alegerilor locale, 

spunând că se doreşte fi x 

opusul, şi anume revenirea 

la normal.

Ludovic Orban a declarat 

că nici Guvernul, nici CNSU, 

nici preşedinţia nu au vreo in-

tenţie de a reveni la starea de 

urgenţă, aceste informaţii a-

părute în spaţiul public fi ind 

„inventate de PSD”.

„Este a douăzecea oară 

când mi se pune această în-

trebare, fără să existe nicio 

intenţie din partea nimăniu, 

nici din Guvern, nici din par-

tea Comitetului Naţional pen-

tru Situaţii de Urgenţă, nici 

din partea preşedinţiei, nici 

din partea specialiştilor, este 

pur şi simplu o temă de cam-

panie inventată de PSD, ca-

re nu are la bază nimic din 

activitatea guvernului. Nu 

avem niciun motiv, dimpo-

trivă, obiectivul nostru con-

stant a fost revenirea la nor-

malitate, asigurarea respec-

tării regululilor de protecţie 

sanitară, astfel încât, încetul 

cu încetul, viaţa noastră să 

se deruleze normal, econo-

mia să funcţioneze normal, 

să poată să îşi revină toate 

domeniile de activitate”, a 

declarat premierul Ludovic 

Orban, la Cluj-Napoca.

Prim-ministrul a mai arătat 

că, în ciuda unor voci care îl 

sfătuiau să nu deschidă şcoli-

le, în pragul alegerilor locale, 

a pus mai presus interesul co-

piilor, deschizându-le la timp.

„Intenţia noastră este con-

trară întrebării dumneavoas-

tră. Intenţia noastră este ace-

ea de a asigura normalitate, 

de areveni la tot ceea ce com-

pune o viaţă economică, so-

cială, culturală, educaţională 

normală. Din această cauză 

am şi luat decizia de a înce-

pe şcolile aşa cum am înce-

put. Au fost foarte mute voci 

care au spus să amânăm în-

ceperea şcolilor până după a-

legeri, ca să nu avem proble-

me. Am pus pe primul plan 

interesul copiilor, dreptul la 

educaţie, nu alte interese”, a 

adăugat Orban.

Premierul respinge ideea 
revenirii la starea de urgență
Premierul Ludovic Orban: „Este o temă de campanie inventată”

Premierul a negat vehement că guvernul ar intenţiona să declare stare de urgenţă după trecerea alegerilor locale

Un sediu secundar 

al Serviciului de Permise 

Auto şi Înmatriculări 

a fost deschis 

la Câmpia Turzii.

Începând de marţi, 22 sep-

tembrie, la sediul Poliţiei mu-

nicipiului Câmpia Turzii (stra-

da George Coşbuc, nr. 24) 

funcţionează un sediu secun-

dar al Serviciului Public Co-

munitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor Cluj.

Cetăţenii vor avea posibi-

litatea să-şi depună aici do-

cumente pentru plăcuţele cu 

numere de înmatriculare sau 

provizorii şi să le ridice, di-

rect din Câmpia Turzii, ne-

maifi ind nevoie să se depla-

seze până la Cluj-Napoca 

pentru acest lucru. 

La sediului secundar din 

Câmpia Turzii pot benefi cia lo-

cuitorii din Câmpia Turzii şi 

din aproximativ 20 de UAT-uri 

învecinate, în scopul descen-

tralizării serviciilor publice 

pentru creşterea accesibilităţii 

acestora şi diminuarea distan-

ţelor parcurse de cetăţeni în 

vederea soluţionării diferitelor 

operaţiuni specifi ce.

Programul de funcţionare

Cetăţenii pot depune do-

cumentele, fără programare, 

în zilele de marţi şi joi, între 

orele 9.30 – 13.30.

Solicitările vor fi  preluate 

în ordinea prezentării aces-

tora la ghişeul serviciului. 

Pentru ridicarea documente-

lor şi a plăcuţelor cu nume-

re de înmatriculare sau pro-

vizorii, eliberate în baza ce-

rerii depuse la acest ghişeu, 

programul este în aceleaşi zi-

le de marţi şi joi, în interva-

lul orar 13.30 – 14.30, în func-

ţie de planifi carea stabilită la 

preluarea dosarului.

Sediu nou pentru Serviciul 
de Permise şi la Cluj

Sediul Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor va fi  relocat de pe 

strada Albac în sediul Vămii 

din zona Someşeni (str. Trai-

an Vuia Nr. 222). Viitoarea lo-

caţie a Serviciului este mai spa-

ţioasă, cu zonă de aşteptare 

generoasă, locuri de paracare 

şi sala ce permite examinarea 

a 14 persoane în acelaşi timp.

Prin această schimbare a 

sediului Serviciului Public Co-

munitar Regim Permise de Con-

ducere şi Înmatriculare a Ve-

hiculelor, Instituţia Prefectului 

urmăreşte să răspundă solici-

tărilor venite din partea cetă-

ţenilor de a decongestiona tra-

fi cul în zona străzii Albac, fi -

ind susţinută şi de Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca.

Sediu al Serviciului de Permise 
și Înmatriculări, deschis la Câmpia Turzii
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Compania de Transport 

Public a anunţat că linia 

1 va reveni la traseul 

de bază în sensul 

de mers spre Mănăştur.

Linia 1 va reveni la trase-

nul de bază în sensul de mers 

spre cartierul Mănăştur după 

mai multe zile în care traseul 

a fost deviat.

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca SĂ in-

formează publicul călător 

că, începând cu dată de 24 

septembrie 2020, linia 1 de 

troleibuze (Str. Bucium – 

P-ta 1 Mai) revine la trase-

ul de bază în sensul de mers 

spre cart. Mănăştur, după 

cum urmează:

P-ta 1 Mai – str. Paris – str. 

Bucureşti – P-ta Abator – str. 

D. Barceanu – str. Traian – 

P-ta M. Viteazul (staţie Pod 

Traian) – str. Regele Ferdinand 

– P-ta Unirii – str. Memoran-

dumului – Cal. Moţilor – Cal. 

Mănăştur – str. Primăverii.

CTP Cluj-Napoca. Linia 1 
trece la traseul obișnuit

Municipiul Gherla, din 

judeţul Cluj va schimba 

iluminatul stradal exis-

tent cu unul mult mai 

economic. Proiectul euro-

pean este în valoare 

de 2,5 milioane de euro.

Primăria Gherla a câştigat 

un proiect european pentru ilu-

minarea stradală în valoare de 

2,5 milioane de euro. Suma ne-

rambursabilă din Fondul Euro-

pean de Dezvoltare Regională 

este de 2,2 milioane de euro, 

conform Ziarul Financiar.

Proiectul constă în schim-

barea iluminatului existent în 

municipiu cu unul economic, 

prin utilizarea unor aparate 

cu efi cienţă energetică ridica-

tă. Acesta este fi nanţat prin 

Programul Operaţional Regi-

onal 2014-2020.

Perioada de implementare 

a proiectului va fi  de 74 luni, 

până la 30 aprilie 2022.

Gherla va avea iluminat 
stradal inteligent de peste 
2 milioane de euroIntroducerea testării 

obligatorie a persoanelor 

care vin din străinătate 

urmează să fi e propusă 

Comitetului Naţional pen-

tru Situaţii de Urgenţă.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-

taru a declarat, miercuri dimi-

neaţa, faptul că România ia în 

calcul introducerea testării obli-

gatorie de Covid-19 pentru toa-

te persoanele care vin în ţară, 

iar propunerea urmează să fi e 

făcută Comitetului Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă.

„Avem în discuţie la ni-

velul Institutului Naţional de 

Sănătate Publică, urmând să 

propunem CNSU şi Guver-

nului o astfel de decizie”, a 

spus acesta.

Oamenii vor suporta 
costurile testelor

Întrebat cine va suporta 

costurile acestor teste obliga-

torii, Tătaru a precizat că „ace-

la care se întoarce în ţară”. 

Deocamdată nu se cunoaşte 

lista ţărilor pentru care va fi  

obligatorie testarea.

Premierul Ludovic Orban 

a declarat luni că autorităţi-

le iau în calcul posibilitatea 

înlocuirii carantinării timp de 

14 zile în situaţia în care se 

efectuează un test negativ 

pentru cei care vin din ţări 

cu număr ridicat de cazuri 

de COVID-19.

„Facem o analiză pe fi eca-

re ţară şi vom decide în Comi-

tetul Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă. Sunt restricţii obiş-

nuite. Noi am aşteptat că la 

nivelul Comisiei Europene exis-

tă o dezbatere în care se în-

cearcă adoptarea unor măsuri 

comune la nivel european pen-

tru situaţiile de răspândire a 

virusului. Săptămâna aceasta 

vom analiza evoluţiile din fi -

ecare ţară şi vom decide mă-

surile. Analizăm posibilitatea 

de a utiliza şi noi modalitatea 

de testare, adică să înlocuim 

perioada de carantinare de 14 

zile în cazul în care se efectu-

ează un test negativ. Suntem 

în discuţii şi în cursul acestei 

săptămâni vom lua o decizie”, 

a spus Orban.

Se introduce testarea obligatorie pentru Covid-19
la intrarea în țară. Cine va suporta costurile?

La Cluj în ultimele 

24 de ore au fost confi r-

mate 83 de cazuri 

de COVID-19. Situaţia 

se agravează din nou!

Cluj ocupă locul 4 în to-

pul infectărilor cu coronavi-

rus, cu un număr de 83 de 

infectări. Pe primul loc se 

afl ă Bucureşti cu 301 de ca-

zuri, urmat apoi de Braşov 

şi Iaşi, cu 97 de cazuri, re-

spectiv 93 de cazuri.

Conform prefectului Mir-

cea Abrudean, în ultimele 

24 de ore la Cluj s-a efectu-

at un număr mare de teste 

la cerere.

Situaţia epidemiologică 
în judeţul Cluj 
se prezintă astfel:

- 33 persoane internate în 

ATI, din care 25 din judeţ

- Total vindecaţi şi exter-

naţi 829, din care 668 din ju-

deţul Cluj

- Total decedaţi 75, din ca-

re 53 din judeţul Cluj.

- În acest moment sunt in-

ternaţi 319 de pacienţi, din ca-

re 275 din județul Cluj

Județul Cluj, din nou în topul infectărilor de COVID-19!

Părinţii cer modificarea 

ordinului comun 

al Ministerului 

Sănătăţii şi Ministerului 

Educaţiei, cu privire 

la regulile de organizare 

a activităţii în şcoli. 

Printre aceste schimbări 

solicitate se numără 

posibilitatea să poată 

opta pentru cursurile 

online, chiar dacă 

elevul este sănătos.

Totodată, se doreşte şi re-

nunţarea la măştile de protec-

ţie în curtea unităţii de învă-

ţământ, atât timp cât elevii 

pot să păstreze distanţa de un 

metru şi jumătate.

Interacţiunea 
elev-profesor

Reprezentanţii părinţilor 

au trimis oficial ministere-

lor Educaţiei şi Sănătăţii o 

serie de propuneri de modi-

ficare a ordinului comun cu 

regulile de organizare a şco-

lilor în contextul epidemiei 

de coronavirus.

Printre schimbările ceru-

te de Federaţia Asociaţiilor 

de Părinţi se numără posi-

bilitatea interacţiunii profe-

sor-elev, prin deplasarea ele-

vului la tablă şi a profeso-

rului la banca elevului. Se 

mai cere ca ministerele să 

ofere putere de decizie şco-

lilor, cu privire la susţine-

rea cursurilor faţă în faţă şi 

în cazul altor clase, nu doar 

a celor din ciclul primar şi 

anii terminal, chiar dacă lo-

calitatea respectivă se află 

în scenariul 2.

Alte modifi cări solicitate 
de părinţi:

1 Orice părinte, inclu-

siv al copiilor sănă-

toşi, să poată opta pentru 

cursurile online.

2 Utilizarea manualelor 

de pe platforma pusă 

la dispoziţie de către Ministe-

rul Educaţiei şi Cercetării, ast-

fel încât să ajute şi la reduce-

rea greutăţii ghiozdanului.

3 Elevilor care studiază 

online şi au probleme 

tehnice sau care nu au echi-

pament pentru orele online să 

li se pună la dispoziţie, pe 

platforma folosită de către 

şcoală, materialul didactic su-

port al lecţiei predate, la sfâr-

şitul zilei.

4 Angajarea unui admi-

nistrator de reţea la ni-

velul fi ecărui ISJ, care să vi-

nă în sprijinul fi ecărei unităţi 

de învăţământ, ori de câte ori 

este nevoie.

5 Reglementarea modu-

lui de justifi care a ab-

senţelor din cauza defecţiu-

nilor tehnice – atât pentru 

elevi, cât şi pentru cadrele 

didactice.

6 Eliminarea păstrării 

distanţării din punct 

de vedere fizic în microbu-

ze şcolare dacă timpul de 

deplasare nu depăşeşte 15 

minute, cu respectarea nu-

mărului de locuri din mi-

crobuz şi obligatoriu pur-

tarea măştii.

7    În curtea şcolii, elevii 

să păstreze distanţa 

de un metru şi jumătate şi 

să poată renunța la mască.

Părinții cer schimbarea regulilor!
Părinții cer ministerelor Educației și Sănătății să modifice regulile de protecție în școli. 
Printre doleanțe se numără renunțarea la măștile de protecție.

Părinții își doresc ca elevii să renunţe la măştile de protecţie în curtea unităţii de învăţământ
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Instanţa Tribunalului Cluj 

a pronunţat sentinţa în 

cazul femeii care şi-a ucis 

în bătaie băieţelul Luca, 

în vârstă de 9 ani.

Soluţia pe scurt: „Condamnă 

pe inculpata A.S.M., în prezent 

deţinută în Penitenciarul Gher-

la, în baza art.199 alin.1 C.pen. 

rap. la art.189 alin.1 lit.h C.pen., 

cu aplicarea art.77 lit.a şi d C.pen., 

pentru săvârşirea infracţiunii de 

violenţă în familie sub forma 

omorului califi cat (victima B.L.I.), 

la pedeapsa de 20 (douazeci) de 

ani închisoare şi 5 ani interzice-

rea drepturilor prev. de art.66 

lit.a, b şi e C.pen.

În temeiul art.199 alin.1 

C.pen. rap. la art.193 alin.2 

C.pen., cu aplicarea art.77 alin.1 

lit.d C.pen., în condiţiile art.52 

alin.3 C.pen., pentru săvârşirea 

infracţiunii de violenă în familie 

sub forma lovirii, în modalitatea 

participaţiei improprii (persoana 

vătămată B.D.E.), la pedeapsa 

de 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art.197 C.pen., pen-

tru săvârşirii infracţiunii de re-

lele tratamente aplicate mino-

rului (persoana vătămată B.L.I.), 

la pedeapsa de : 3 (trei) ani în-

chisoare şi 2 ani interzicerea 

drepturilor prev. de art.66 lit.a, 

b şi e C.pen.

În temeiul art.197 C.pen., pen-

tru săvârşirea infracţiunii de rele-

le tratamente aplicate minorului 

(persoana vătămată B.D.E.), la pe-

deapsa de 3 (trei) ani închisoare 

şi 2 ani interzicerea drepturilor 

prev. de art.66 lit.a, b si e C.pen. 

În baza art.197 C.pen., pentru 

săvîrşirea infracţiunii de relele tra-

tamente aplicate minorului (per-

soana vătămată B.C.M.), la pe-

deapsa de 3 (trei) ani închisoare 

şi 2 ani interzicerea drepturilor 

prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen.

În temeiul art.38 alin.1 şi 2 

C.pen. constată că infracţiunile 

săvârşite de inculpată sunt con-

curente, iar în temeiul art.39 alin.1 

lit.b C.pen., art.45 alin.1 şi alin.3 

lit.a C.pen. contopeşte pedepse-

le stabilite pentru acestea şi apli-

că inculpatei pedeapsa cea mai 

grea, sporită cu 3 ani şi 3 luni în-

chisoare (1/3 din totalul celorlal-

te pedepse), în fi nal rezultând pe-

deapsa de : 23 (douazecişitrei) de 

ani, 3 (trei) luni închisoare şi 5 

ani interzicerea drepturilor prev. 

de art.66 lit.a, b şi e C.pen.

(...) Cu drept de apel în ter-

men de 10 zile de la comunica-

re. Pronunţată în şedinţa public 

din data de 22 septembrie 2020.”, 

scrie clujust.

Copilul, omorât în bătaie 
de propria mamă

Vă reamintim că incidentul şo-

cant s-a petrecut în iulie 2019, 

într-un apartament de pe strada 

Timişului, din cartierul Mărăşti. 

Sonia Maria Alb, mamă a trei co-

pii, a fost acuzată că şi-ar fi  bătut 

până la moarte fi ul de 9 ani, Lu-

ca. Potrivit anchetatorilor, femeia 

ar fi  început să îl bată pe copil în 

jurul orei 14:00 a zilei de 6 iulie 

2019, după care şi-a luat ceilalţi fi i 

şi a plecat de acasă. Când s-a în-

tors după câteva ore, l-a găsit pe 

copilul bătut fără sufl are.

Ulterior, în data de 19 decem-

brie 2019, a început procesul ma-

mei ucigaşe. Momentan, Sonia 

Maria Alb este în arest preventiv. 

În motivarea arestării preventive 

dispuse în cazul femeii este de-

scris, cu lux de amănunte, moda-

litatea în care aceasta l-a bătut pe 

bietul copil cu o coadă de mătu-

ră până când aceasta s-a rupt. De 

asemenea, femeia l-a pus pe fra-

tele mai mare al lui Luca să îl cal-

ce în picioare cu ghetele de fotbal.

Condamnată la închisoare, 
după ce și-a ucis copilul
Sonia Maria Alb, femeia care în urmă cu un an şi-a ucis băieţelul, 
a fost condamnată la 23 de ani şi cinci luni de închisoare

Incidentul şocant s-a petrecut în iulie 2019, într-un apartament din cartierul Mărăşti

Bărbatul din Cluj care 

şi-a ucis băieţelul de 8 

ani, are acum regrete 

în puşcărie. A renunţat 

la avocat şi vrea 

să fie condamnat.

Bărbatul care şi-a ucis co-

pilul de 8 ani are regrete. A 

renunţat la avocat şi vrea să 

fi e condamnat

Tatăl ucigaş a mărturisit că 

regretă fapta, dar că şi-a în-

trebat fi ul dacă vrea să mear-

gă împreună la îngeri şi că bă-

iatul a fost de acord.

Surse din anchetă, citate de 

Kanal D, susţin că, după atâ-

tea săptămâni în detenţie, ta-

tăl criminal s-a resemnat. A re-

nunţat la dreptul de a avea un 

avocat şi a primit un apărător 

din ofi ciu. Remuşcările l-au fa-

cut să nici nu mai conteste mă-

sura arestului preventiv.

Băieţelul în vârstă de 8 

ani era dat dispărut de ma-

ma sa de pe 25 iulie, după 

ce şi-a petrecut vacanţa cu 

tatăl său. În 28 iulie, oame-

nii legii l-au găsit pe băiat 

mort, pe bancheta din spa-

te a maşinii tatălui, în jude-

ţul Cluj. Copilul era înjun-

ghiat în piept. La scurt timp 

după descoperirea macabră, 

organele de poliţie au reuşit 

să îl identifi ce pe tatăl bănu-

it de fapta abominabilă.

În momentul în care a dat 

cu ochii de poliţişti, Takács 

György, de profesie taxime-

trist, a încercat să se sinu-

cidă. Tatăl copilului aban-

donat în maşină, după ce a 

fost ucis, s-a înjunghiat în 

zona pieptului şi şi-a tăiat 

venele, crezând astfel că va 

scăpa de pedeapsa aspră pe 

care o riscă în urma crimei 

odioase pe care a comis-o 

fără să se gândească prea 

mult la consecințe.

În pușcărie și cu regrete
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Echipa de monitorizare, 

condusă de Directorul 

General al CNAIR, 

Mariana Ioniţă, 

a făcut marţi o vizită 

inopinată pe pe loturile 

1 şi 2 ale Autostrăzii 

Sebeş – Turda.

Constructorul Aktor a fost 

luat pe neaşteptate, fi ind con-

statate, pe lotul 2 al auto-

străzii, „oganizare defi cita-

ră, mobilizare slabă, activi-

tate sub cea din grafi cul de 

execuţie”. Conducerea CNA-

IR l-a mustrat pe antrepre-

nor, solicitându-i n program 

zilnic al lucrărilor care va fi  

monitorizat permanent.

„Echipa de monitorizare 

a constatat o oganizare de-

ficitară, mobilizare slabă, 

activitate sub cea din grafi-

cul de execuţie prezentat şi 

asumat de antreprenor. Con-

ducerea CNAIR a atenţionat 

anteprenorul asupra obliga-

ţiilor sale contractuale şi a 

solicitat un program zilnic 

al lucrărilor care va fi mo-

nitorizat permanent”, trans-

mite CNAIR.

Echipa a mers apoi pe lo-

tul 1 al A10, unde construc-

tor este italianul Pizzarotti. 

Potrivit CNAIR, aici mobili-

zarea a fost acceptabilă.

„Vizita inopinată a condu-

cerii CNAIR a continuat şi pe 

lotul 1 al Autostrazii #SebeşTur-

da. Mobilizarea este accepta-

bilă, dar poate fi  îmbunătăţi-

tă, cu atât mai mult cu cât be-

nefi arul şi-a îndeplinit toate 

obligaţiile, chiar şi cele fi nan-

ciare. Menţionăm că, pe lotul 

1, conducerea companiei s-a 

întâlnit şi cu subantreprenorii 

şi prestatorii de servicii pen-

tru a identifi ca soluţiile nece-

sare în activitatea de pe şanti-

er”, mai arată CNAIR.

Pe lotul 2, 
se demolează lucrările 
executate anii trecuţi

Asociaţia Pro Infrastruc-

tură, ONG care monitorizea-

ză lucrările de infrastructu-

ră rutieră, a anunţat că pe 

Sebeş – Turda, lotul 2, s-a 

trecut la demolarea lucrări-

lor deja efectuate.

Reprezentanţii asociaţiei 

susţin că lucrările executa-

te în ultimii ani, care nu au 

fost protejate la timp, sunt 

acum demolate, pe lotul 2 

al Autostrăzii Sebeş-Turda.

„Pe Sebeş-Turda lotul 2 

meşterul Manolis demolea-

ză lucrări executate în ulti-

mii ani ce nu au fost prote-

jate la timp. Aşa cum am 

spus în repetate rânduri în 

ultimele luni, haosul gene-

ralizat de pe şantier, mobi-

lizarea necorespunzătoare 

şi managementul dezastru-

os al grecilor de la Aktor a 

transformat acest tronson 

de autostradă într-o verita-

bilă ruşine naţională. În lip-

sa asfaltului şi a sistemului 

de scurgere a apelor care să 

protejeze terasamentele, ba-

lastul stabilizat sau taluzuri, 

constructorul este nevoit să 

refacă din nou şi din nou au-

tostrada, asemenea eroului 

Sisif din mitologia greacă. 

Deşi contractul este semnat 

din 2014 cu termen de fi na-

lizare în 2016, în ritmul ac-

tual de muncă este greu de 

crezut că tronsonul de auto-

stradă se va fi naliza în anul 

2021. Ne exprimăm speran-

ţa că Aktor nu va mai obţi-

ne contracte de infrastructu-

ră de transport în România, 

fi ind evident că nu deţine 

capacitatea organizatorică şi 

umană să ducă la bun sfâr-

şit proiecte de o asemenea 

anvergură”, a informat Aso-

ciaţia Pro Infrastructură.

Potrivit ultimelor date publi-

cate de CNAIR, la 25 iulie sta-

diul fi zic al lucrărilor de pe lo-

tul 1 era de 89,5% şi se menţi-

ne angajamentul de fi nalizare 

a construcţiei la data de 30 no-

iembrie 2020. Acelaşi termen 

este asumat în continuare şi de 

constructorul lotului 2, unde 

construcţia a ajuns la 73%. Ce-

le două loturi au în total o lun-

gime de circa 40 de kilometri.

Vizită inopinată pe Autostrada Sebeș-Turda. 
Constructorul, luat la bani mărunți!
Mariana Ioniță, directorul general CNAIR, a făcut o vizită pe loturile 1 și 2 ale autostrăzii A10. Se demolează lucrări 
deja executate. Contractul, semnat din 2014, avea termen de finalizare în 2016. Nu va fi gata nici în 2020.”

Constructorul Aktor a fost luat pe neaşteptate de către directorul general CNAIR, Mariana Ioniță

Patru persoane au fost 

depistate pozitiv la 

Covid-19 la Jolidon, dar 

numărul cazurilor ar putea 

să fi e mult mai mare.

Primele cazuri de Co-

vid-19 au apărut la Jolidon 

săptămâna trecută, fiind ini-

ţial depistate pozitiv trei 

persoane. Conform DSP 

Cluj, în ultimele zile a mai 

apărut un caz, însă numă-

rul bolnavilor ar putea să 

fie mai mare.

O angajată infectată cu Co-

vid-19 şi internată la un spi-

tal din Cluj-Napoca a explicat 

pentru Monitorul de Cluj eve-

nimentele petrecute în interi-

orul fi rmei.

„Joi am mers să mă testez 

singură după ce mai multe 

colege s-au simţit rău. Testul 

a fost pozitiv şi am anunţat 

de urgenţă DSP Cluj. Vineri 

a fost închisă secţia unde lu-

cram şi toată lume a stat aca-

să. Unele dintre colege s-au 

testat pe banii lor, în timp ce 

altele nu şi-au permis iar în 

această săptămână au reve-

nit la muncă. Nimeni de la 

fi rmă nu a venit să ne pro-

pună să ne testăm cu toţii, 

deşi erau cazuri sufi ciente.U-

nele dintre colege au intrat 

în concediu legal sau conce-

diu medical, unele de frică, 

altele pentru că aveau anu-

mite simptome. Cazurile au 

fost înregistrate la secţia de 

creaţie, acolo unde lucrează 

inclusiv cumnata patronului. 

O colegă este internată la ATI 

după ce a luat antibiotic, în 

timp ce restul avem simpto-

me, dar nu grave.”, a decla-

rat pentru Monitorul de Cluj 

una dintre femeile infectate 

şi internate în spital.

Jolidon produce 
echipamente medicale

Jolidon produce echipa-

mente medicale precum 

măşti de protecţie, halate 

sau combinezoane în aceas-

tă perioadă.

„Noi facem echipamen-

tele pentru spitale şi astea 

merg din mână în mână. Vi-

rusul se poate transmite foar-

te uşor între angajaţi, dar şi 

în afara unităţii. ”, a mai 

adăugat femeia.

O altă sursă Monitorul de 

Cluj a susţinut că persoane 

din conducerea firmei şi fa-

miliile lor au contactat no-

ul Covid-19 şi totul ar fi ple-

cat după o petrecere priva-

tă organizată de conduce-

rea firmei. În urma anche-

tei efectuate de DSP Cluj nu 

a fost confirmată această va-

riantă, însă angajaţii susţin 

că totul ar fi plecat de aco-

lo, iar lucrurile ar putea scă-

pa de sub control dacă nu 

vor fi luate măsuri clare.

Persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19, 
de la Jolidon, produceau echipamente medicale

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

Pentru al doilea lot al autostrăzii A 10, segmentul Alba Iulia 
Nord-Aiud, cu o lungime de 24 de km, construit de grecii de 
la Aktor, stadiul fi zic al construcţiei este de 73%, iar terme-
nul contractual este sfârșitul acestui an.

Asociaţia Pro Infrastructură susţine că pe acest lor „este în 
continuare haos”. Pentru că nu au ieșit testele de capacitate 
portantă, se refac terasamentele. Mai apoi, structurile exe-
cutate de fi rma Retter sunt abandonate, existând și porţiuni 
asfaltate în stil „tablă de șah”.

Autorităţile de la transporturi susţineau anterior că ambele 
loturi vor fi  deschise până la fi nalul lui 2020, conform esti-
mărilor antreprenorilor din Italia și Grecia.

Pe al doilea lot „este în continuare haos” 
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Traseul, considerat prin-

tre cele mai frumoase din 

Munţii Apuseni, merge pe 

limita dintre judeţele Cluj 

şi Alba şi face legătura 

între Staţiunea Muntele 

Băişorii şi Munţii Bihor.

Serviciul Public Judeţean 

Salvamont-Salvaspeo Cluj 

anunţă iubitorii de munte 

şi drumeţii că a fost finali-

zată cea de-a doua acţiune 

de refacere a marcajelor de 

pe traseul magistralei turis-

tice Staţiunea Muntele Bă-

işorii – Muntele Mare – Ba-

lomireasa – Şaua Ursoaia 

(banda roşie).

Evenimentul s-a desfăşu-

rat la iniţiativa Clubului Al-

pin Român Secţia Universita-

ră Cluj, a Asociaţiei Ecouri 

Verzi şi a programului de vo-

luntariat Potecătorii.

Astfel, circa 20 de voluntari 

din partea organizatorilor îm-

preună cu salvamontiştii clujeni 

au refăcut marcajele pe secto-

rul magistralei cuprins între Şa-

ua Ursoaia şi Vârful Petreasa, 

pe o distanţă de aproximativ opt 

kilometri. De asemenea, pe tra-

seul menţionat au fost instalaţi 

circa 10 stâlpi metalici cu mar-

caje, confecţionaţi de către an-

gajaţii şi voluntarii Serviciului 

Public Judeţean Salvamont-Sal-

vaspeo Cluj, iar arborii cu mar-

caje au fost toaletaţi pentru vi-

zibilitatea semnelor.

Acţiunea de refacere a ma-

gistralei va continua, în ace-

eaşi formulă, în weekend-ul 

care urmează, cu perspectiva 

de a fi naliza întregul traseu 

până la căderea primei zăpezi.

Continuă refacerea unuia dintre cele 
mai frumoase trasee din Munţii Apuseni

Sport Festival oferă 

un bilet gratis de autobuz 

doar dacă clujenii fac 

20 de genufl exiuni. 

Tiketul este valid pentru 

o călătorie în reţeaua de 

transport public a oraşu-

lui. Proiectul se numeşte 

„Biletul de Sănătate”.

Staţia sportivă inaugurată 

astăzi se afl ăîn staţia de au-

tobuz Memorandumului Sud 

şi va funcţiona timp de 2 săp-

tămâni. Clujenii pot obţine 

„Biletul de Sănătate” zilnic, 

în intervalul orar 05.00- 23.00.

Oamenii care fac corect 

20 de genufl exiuni în faţa 

unui roboţel, timp de 2 mi-

nute, primesc de la tonomat, 

un bilet de autobuz. Softul 

aparatului care emite biletul 

identifi că, cu ajutorul unei 

camere video, genufl exiunea 

făcută de participant şi nu-

mără repetările.

„Prin această iniţiativă adu-

cem lumea mai aproape de 

mişcare şi sport. Denumirea 

de „Bilet de sănătate” este o 

reprezentativă. Sportul poate 

să ajungă să dea o anumită 

disciplină prin care să pui ba-

zele prevenţiei şi educaţiei.

Toate acţiunile noastre de când 

am lansat festivalul au ace-

eaşi misiune: de a-i inspira pe 

oameni să facă mişcare, să 

descopere ce sport li se potri-

veşte şi să lase acel sport să 

le transforme viaţa”, a decla-

rat Mirel Alexa, director exe-

cutiv Sports Festival.

Organizatorii au mai pre-

cizat şi faptul că acesta este 

un proiect pilot şi dacă va 

prinde la public va fi  imple-

mentat în mai multe oraşe.

Contravaloarea biletelor 

emise în cele 2 săptămâni de 

campanie este susţinută de 

Sports Festival. Proiectul „Bi-

letul de Sănătate” iniţiat de 

Sports Festival este sprijinit 

fi nanciar de Primăria şi Con-

siliul Local Cluj-Napoca.

Prima staţie sport 
de autobuz inteligentă 
se află la Cluj-Napoca!
Primești un bilet gratis dacă faci 20 de genuflexiuni

MIREL ALEXA | director executiv Sports Festival

„Prin această iniţiativă aducem lumea 
mai aproape de mişcare şi sport. Denumirea 
de „Bilet de sănătate“ este o reprezentativă. 
Sportul poate să ajungă să dea o anumită disciplină 
prin care să pui bazele prevenţiei şi educaţiei.
Toate acţiunile noastre de când am lansat festivalul 
au aceeaşi misiune: de a-i inspira pe oameni 
să facă mişcare, să descopere ce sport li se potriveşte 
şi să lase acel sport să le transforme viaţa“
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Încă din anul 2007 furni-

zorul internaţional pentru in-

dustria auto, ARRK Enginee-

ring, intreţine în Cluj-Napo-

ca o fi lială cu un număr de 

270 de angajaţi la ora actua-

lă. Strategia fi rmei prevede în 

urmatoarele luni o creştere 

semnifi cativă a departamen-

tului Electronics & Software. 

Reacţia rapidă la noile condi-

ţii de muncă în contextul ac-

tual al pandemiei, un mana-

gement de criză organizat ex-

celent precum şi implemen-

tarea unui concept strict de 

igienă şi siguranţă permit 

companiei să facă primii paşi 

concreţi în vederea creşterii 

planifi cate, chiar şi înainte de 

terminarea stării de alertă.

„Mai ales în domeniile de 

electrotehnică şi software 

continuăm să semnalăm o 

situaţie bună a comenzilor. 

Bineînţeles că avem clienţi, 

care la momentul de faţă 

sunt nesiguri cu privire la 

anumite proiecte, dar, cu 

toate acestea, mai ales în te-

me inovative se investeşte 

în continuare. Din acest mo-

tiv ne-am hotărât să nu ne 

amânăm planurile de creş-

tere, pentru a ne putea sus-

ţine clienţii cât mai bine în 

aceasta perioadă difi cilă. Mo-

mentan este planifi cată ca 

un prim pas dublarea echi-

pei de Electronics & Softwa-

re din Cluj la peste 25 de 

angajaţi. Următorii paşi vor 

urma. Dorim să fi m pregă-

tiţi pentru momentul în ca-

re producţia în companiile 

clienţilor noştri îşi va reve-

ni la nivelul de dinainte de 

criză”, explică Florian 

Potschka, şeful departamen-

tului Electronics & Softwa-

re la ARRK Engineering. Cea 

mai mare creştere va avea 

loc în domeniile de compe-

tenţă Software Development, 

Autonomous Driving, Dis-

plays şi Cameras. În viitor 

se vor transfera părţi mai 

mari din anumite proiecte 

actuale sucursalei ARRK Ro-

mânia, iar proiectele noi vor 

fi  prelucrate în strânsă coo-

perare cu colegii din Cluj. 

Posturile nou create vor fi  

ocupate atât cu developeri 

şi ingineri cu experienţă, cât 

şi cu proaspăt absolvenţi şi 

tineri profesionişti, care cu 

ajutorul propriei academii 

de formare a companiei şi a 

proiectelor practice vor fi  in-

troduşi în noile sarcini şi do-

menii de activitate.

În ultimele luni în cadrul 

ARRK s-a format o grupă de 

lucru responsabilă cu pre-

gătirea înfi inţării rapide şi 

cu succes a unei noi echi-

pe. Astfel au trebuit planifi -

cate şi amenajate birouri noi, 

organizate instruiri şi cur-

suri de limbă, dezvoltate 

planuri de instruire şi pre-

gătită recrutarea. În luna au-

gust au fost publicate pri-

mele anunţuri pentru locu-

rile de muncă. ARRK speră 

acum să primească aplicaţii 

cât mai numeroase de la in-

gineri, developeri, team şi 

project leaderi, care pe lân-

gă cunoştinţe în electroteh-

nică sau informatică să ai-

ba şi o anumită experienţă 

în domeniile de elctronică 

auto, unităţi de comandă 

sau sisteme integrate (em-

bedded systems).

„Ne bucurăm mult de po-

sibilitatea expansiunii fi lia-

lei noastre din Cluj şi inten-

sifi carea relaţiilor profesio-

nale cu colegii de aici. Ast-

fel proiectele noastre vor de-

veni şi mai internaţionale de-

cât până acum şi diversita-

tea culturală a companiei 

noastre va continua să creas-

că”, rezumă Potschka.

ÎN CONTINUĂ CREŞTERE CHIAR ŞI ÎN PERIOADE DE CRIZĂ:

ARRK Engineering măreşte departamentul 
Electronics & Software din Cluj-Napoca

ARRK Engineering este membră a grupului 
international ARRK și este specializată pe 
diverse servicii în domeniul Product 
Development. În centrele noastre de com-
petenţă – Electronics & Software, CAE, 
Material, Acoustics, Composites, Chassis, 
Drive, Chassis, Interieur & Exterieur, 
Optical Systems, Passive Safety și Thermal 
Management – dezvoltăm în calitate de 
partener strategic pentru clienţii noștri di-
verse produse. Împreună cu celelalte com-

panii ale Grupului ARRK dezvoltăm produse 
începând de la designul virtual și până la 
prototipuri și producţia de serii mici. 
Sediile ARRK Engineering Divison, activă în 
toată lumea, se află în Germania, 
România, Marea Britanie, Japonia și China. 
În momentul actual compania are peste 
1.250 de angajaţi.

Pentru mai multe informaţii: www.arrk-engi-
neering.com

Încă din anul 2007 furnizorul internaţional pentru industria auto ARRK Engineering 
intreţine în Cluj-Napoca o fi lială cu 270 de angajaţi.

Momentan este planifi cată într-un prim pas dublarea echipei 
de Electronics & Software din Cluj la peste 25 de angajaţi
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Florian Potschka

Filiala Cluj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Al treilea parking cu parc 

a fost fi nalizat în această 

toamnă: este vorba despre 

parkingul Primăverii 8.

Parkingul de pe str. Primă-

verii nr. 8 este al nouălea 

parking fi nalizat din munici-

piul Cluj-Napoca. Aproape 

1.000 de locuri de parcare sunt 

disponibile în cele trei parkin-

guri fi nalizate. Astăzi va avea 

loc şedinţa Consiliului local 

pentru darea în administrare, 

iar de vineri va începe distri-

buirea locurilor de parcare.

Municipalitatea anunţă că 

va continua construcţia de 

parkinguri în toate cartierele 

oraşului, concomitent cu des-

fi inţarea garajelor.

Parkingul Primăverii 8 dis-

pune de 267 locuri de parcare 

din care 7 sunt pentru persoa-

ne cu dizabilităţi, 5 pentru ma-

şini electrice (2 cu echipament 

şi 3 fără echipament), 18 pen-

tru motociclete/mopede şi în-

că 52 locuri pentru biciclete.

Construcţia cuprinde două 

niveluri de subsol, parter şi do-

uă etaje supraterane. Suprafaţa 

noului parking a rezultat în ur-

ma demolării a 110 garaje.

Parkingul Primăverii 8 dispu-

ne de asemenea de două terase 

verzi: una extinsă pe o suprafa-

ţă de 1.200 mp, cu sistem verde 

– strat de vegetaţie de înălţime 

mică, substrat de pământ şi sis-

tem de picurare (deasupra eta-

jului 2) şi una la nivelul solului, 

pe o suprafaţă de 1.300 mp (dea-

supra nivelului subsol 1).

Pentru amenajarea terasei 

de la nivelul terenului au fost 

plantate cca. 2.000 buc. plan-

te, învelişul vegetal fi ind dis-

tribuit pe o suprafaţă de 460 

mp, 740 mp gazon rulat. Au 

fost instalate dale antidera-

pante pentru aleile pietona-

le şi dale cauciucate în locu-

rile de joacă pentru copii şi 

zona de fi tness. Spaţiul in-

clude şi zonă de joacă pen-

tru copii şi zonă de fi tness.

Valoare totală de execuţie: 

27.240.044,32 lei (cu TVA) de 

la bugetul local.

Parkingul Primăverii 8 a fost finalizat. 
Cum arată şi când va fi dat în folosinţă?
Municipalitatea anunţă că va continua construcţia de parkinguri în toate cartierele oraşului

Al treilea parking cu parc a fost fi nalizat în această toamnă

 „Astăzi va avea loc 
şedinţa Consiliului 
local pentru darea 
în administrare, 
iar de vineri va 
începe distribuirea 
locurilor de parcare“
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Elveţienii sunt aşteptaţi 

duminică la urne 

pentru a vota în cadrul 

unui referendum dacă 

vor ca ţara lor să renun-

ţe la un acord 

cu Uniunea Europeană 

privind libertatea de cir-

culaţie a persoanelor, 

după o campanie 

care a expus tensiuni 

în societate în legătură 

cu străinii, care repre-

zintă un sfert din popu-

laţie, potrivit Reuters.

Partidul Popular Elveţian 

(SVP, de dreapta), cel mai 

mare din parlament, condu-

ce iniţiativa ca Elveţia să 

preia controlul asupra imi-

graţiei, repetând unele din-

tre argumentele politicieni-

lor pro-Brexit folosite în cam-

pania pentru referendumul 

din 2016 privind ieşirea Ma-

rii Britanii din UE.

Sondajele de opinie su-

gerează însă că partidul 

nu va avea succes la re-

ferendum. Conform unui 

sondaj gfs.bern, 63% din-

tre respondenţi se opun 

propunerii SVP, iar numai 

35% o susţin, ceea ce in-

dică faptul că alegătorii 

vor stabilitate într-un mo-

ment de nesiguranţă eco-

nomică în contextul pan-

demiei de coronavirus.

Cu toate acestea, SVP a 

făcut apel la susţinerea ce-

lor care consideră că imi-

graţia le pune în pericol 

cultura. Conform estimă-

rilor, populaţia Elveţiei ar 

putea creşte de la 8,6 mi-

lioane de locuitori la 10 

milioane de locuitori pâ-

nă la mijlocul secolului în 

urma imigraţiei.

Partidul susţine că jobu-

rile sunt în pericol în con-

textul în care tineri străini îi 

înlocuiesc pe elveţienii mai 

în vârstă, locuinţele devin 

insufi ciente şi se scumpesc, 

şcolile şi transportul în co-

mun se aglomerează, iar con-

strucţiile se extind tot mai 

mult în spaţii naturale.

„Migranţii ne schimbă 

cultura. Pieţele publice, tre-

nurile şi străzile devin mai 

nesigure. În plus, practic ju-

mătate dintre toţi benefici-

arii de ajutoare sociale sunt 

străini”, se arată pe site-ul 

de campanie al formaţiunii.

Oponenţii atrag atenţia că 

acest plan ar priva compa-

niile de lucrători califi caţi, 

în special în domeniul sani-

tar sau al producătorilor far-

maceutici ca Roche şi Novar-

tis, şi subminează acorduri-

le care întăresc accesul El-

veţiei la piaţa unică europea-

nă, care este una crucială.

Afl uxul de străini este vi-

zibil la clubul de fotbal FC 

Uster din apropiere de Zuri-

ch, unde copiii proveniţi din 

familii de imigranţi reprezin-

tă 60% dintre jucătorii de 13 

şi 14 ani, a precizat un ofi -

cial al clubului, Ali Özcan, 

ai cărui părinţi au migrat de 

asemenea din Turcia.

Dintre cei 60%, o cinci-

me sunt din ţări din UE şi 

din Asociaţia Europeană a 

Liberului Schimb (EFTA).

„Fără imigranţi, fotbalul 

elveţian în general – profe-

sionist sau amator, de tine-

ret sau de femei – nu ar pu-

tea să existe”, a declarat el 

pentru Reuters, invocând so-

siri din Balcani, Africa şi 

Orientul Mijlociu.

El a spus că expatriaţii 

europeni au tendinţa să pri-

oritizeze dezvoltarea edu-

caţională a copiilor şi dese-

ori decid să se întoarcă aca-

să după ce stau o perioadă 

în Elveţia.

De la începutul liberei 

mişcări în 2002 şi până 

în 2019, populaţia a cres-

cut cu 1,3 milioane. Imi-

graţia a contribuit cu un 

milion de persoane, circa 

750.000 dintre ele prove-

nind din UE.

Cetăţenii din UE, plus 

din ţări precum Islanda, 

Norvegia şi Liechtenste-

in au reprezentat 68% 

din cele 2,1 milioane de 

rezidenţi străini în 2019. 

Italia, Germania şi Por-

tugalia au cele mai ma-

r i  comuni tă ţ i .  Pes te 

450.000 de elveţieni tră-

iesc în UE.

Va renunţa Elveţia la acordul 
cu UE privind libera circulaţie?
O campanie care a expus tensiuni în societate în legătură cu străinii,
elvețienii vor decide în cadrul unui referendum, dacă vor renunța la acordul cu UE

De la începutul liberei mişcări în 2002 şi până în 2019, populaţia a crescut cu 1,3 milioane

Franţa îşi doreşte 
„solidaritate europeană”
Franţa doreşte o mai mare 

„solidaritate europeană” în 

ce priveşte procesarea 

cererilor de azil şi expulza-

rea migranţilor, a afi rmat 

ministrul de interne Gérald 

Darmanin miercuri, ziua 

în care Comisia Europeană 

va prezenta „noul Pact pri-

vind migraţia şi azilul”, 

transmite AFP.

La cinci ani după criza mi-

granţilor din 2015, pactul pre-

vede un «mecanism» de solida-

ritate obligatorie' al tuturor sta-

telor UE cu ţările de primă so-

sire a migranţilor, precum Gre-

cia, Italia sau Malta, atunci când 

acestea se afl ă «sub presiune».

„Dorim o solidaritate euro-

peană. Nu există motive pentru 

ca doar Italia, Franţa şi Germa-

nia, grosso modo, împreună cu 

Grecia, să împartă această soli-

daritate”, a afi rmat ministrul 

francez, explicând că angaja-

mentele de relocare în Europa 

trebuie asumate de 'toată Uni-

unea Europeană'.

Noul text european, care, po-

trivit lui Darmanin, va face obiec-

tul discuţiilor timp de „câteva 

luni”, prevede, între altele, în-

locuirea Regulamentului Dublin, 

cheia de boltă a sistemului ac-

tual, care a provocat tensiuni 

prin faptul că lăsa în seama pri-

mei ţări de sosire a migrantului 

responsabilitatea procesării ce-

rerii lui de azil.

Dacă nu avem un răspuns 

european şi fi ecare ţară face 

ce vrea în colţul său, avem o 

difi cultate să tratăm aceste ce-

reri de azil”, fi e ca „rapidita-

te, pentru că le-a datorăm so-

licitanţilor de azil”, fi e «în ce 

priveşte expulzarea» pentru cei 

care îşi văd cererea respinsă, 

a afi rmat Darmanin, insistând 

pe faptul că Franţa este ade-

sea o ţară de „a doua cerere”.

„Aceasta explică faptul că 

Franţa cunoaşte o creştere foar-

te puternică” a cererilor de azil 

în ultimii ani, a spus el.

În 2019, migranţii trecuţi 

printr-o primă ţară UE înain-

te de a veni să-şi depună ce-

rerea de azil într-un alt stat eu-

ropean au reprezentat 35.000 

din totalul de 138.000 de so-

licitanţi de azil în Franţa.

Parisul doreşte, aşadar, ca as-

piranţii la statutul de refugiat 

să-şi poată depune cererile de 

azil pentru Franţa direct în ţă-

rile mediteraneene.

O sută de mass-media 

publică miercuri în Franţa 

o scrisoare deschisă în care 

lansează un apel la mobili-

zare în favoarea libertăţii 

de expresie în sprijinul săp-

tămânalului Charlie Hebdo, 

care a fost ameninţat din 

nou de Al Qaida.

Directoarea de resurse uma-

ne al publicaţiei Charlie Hebdo, 

Marika Bret, a spus la începu-

tul săptămânii că a trebuit să 

fi e evacuată de la domiciliul său 

din cauza ameninţărilor consi-

derate serioase. Între timp, are 

loc procesul – preconizat să du-

reze până la 10 noiembrie – în 

cazul atacului asupra redacţiei 

Charlie Hebdo, soldat cu 12 

morţi, la 7 ianuarie 2015.

„După republicarea carica-

turilor cu Mahomed la 2 sep-

tembrie 2020, Charlie Hebdo a 

fost din nou ameninţat de orga-

nizaţiile teroriste. Ameninţări 

care constituie o adevărată pro-

vocare în plin proces al atenta-

telor din ianuarie 2015. Ame-

ninţări care merg dincolo de 

Charlie, întrucât vizează toate 

mass-media şi chiar pe preşe-

dintele Republicii”, afi rmă La-

urent Sourisseau, cunoscut sub 

numele de Riss, directorul Char-

lie Hebdo, într-o declaraţie pen-

tru France Presse.

„Ni s-a părut necesar să in-

vităm mass-media să refl ecteze 

la un răspuns colectiv care me-

rită să fi e dat acestei situaţii', 

spune el în continuare, fără a 

specifi ca natura ameninţărilor.

„Graţie unei mobilizări isto-

rice a mass-media franceze, ca-

re publică împreună astăzi a-

ceastă scrisoare adresată conce-

tăţenilor noştri, dorim să trans-

mitem un mesaj puternic pen-

tru a ne apăra concepţia despre 

libertatea de expresie dar, din-

colo de aceasta, libertatea tutu-

ror cetăţenilor francezi', expli-

că directorul săptămânalului, 

care publică această scrisoare 

pe pagina întâi.

„Astăzi, în 2020, unii dintre 

voi sunt ameninţaţi cu moartea 

pe reţelele sociale când expu-

neţi opinii. Mass-media sunt de-

semnate deschis ca ţinte de or-

ganizaţiile teroriste internaţio-

nale. Statele exercită presiuni a-

supra jurnaliştilor francezi «vi-

novaţi» că au publicat articole 

critice», subliniază scrisoarea 

deschisă intitulată «Împreună 

să apărăm libertatea».

„Întregul edifi ciu legal, dez-

voltat timp de peste două se-

cole pentru a vă proteja liber-

tatea de exprimare, este ata-

cat aşa cum nu a fost nicioda-

tă în 75 de ani. Şi de data a-

ceasta de ideologii totalitare 

noi, pretinzând uneori că sunt 

inspirate din texte religioase”, 

continuă textul.

„Avem nevoie de voi. De mo-

bilizarea voastră. De puterea 

conştiinţelor voastre. Trebuie ca 

inamicii libertăţii să înţeleagă 

că suntem cu toţii adversarii lor 

hotărâţi, indiferent de opiniile 

noastre diferite sau de credin-

ţe”, îndeamnă semnatarii (pre-

sa naţională şi regională, prin-

cipalele canale de televiziune, 

săptămânale şi posturi de ra-

dio), conform AFP.

Publicaţia Charlie Hebdo, 
ameninţată de Al Qaida
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţi-
nerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

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

cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Per-
mis de conducere categ. 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 30.09.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-
on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
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 perso-
nal (defi nite 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 afl ate 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 Com-
plet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

Sute de balene-pilot eşua-

te într-un golf izolat din 

Tasmania au murit, însă 

salvatorii continuă să facă 

tot posibilul miercuri pen-

tru salvarea altor câteva 

zeci afl ate încă în viaţă, 

informează AFP.

În plus, alte circa 200 

de balene au fost desco-

perite miercuri, eşuate pu-

ţin mai departe de Macqua-

rie Harbour.

Ele ridică la 470 numă-

rul total al balenelor eşua-

te în acest vast golf închis 

de o strâmtoare îngustă de 

pe coasta de vest, sălbati-

că şi puţin populată, a in-

sulei australiene.

Circa 270 de balene-pi-

lot fuseseră descoperite luni, 

declanşând o vastă opera-

ţiune de salvare, majorita-

tea fiind eşuate pe un banc 

de nisip la care se putea 

ajunge doar cu barca.

Directorul Departamentu-

lui pentru parcuri naturale, 

Nic Deka, a declarat miercuri 

că majoritatea cetaceelor des-

coperite azi în timpul unui 

zbor de recunoaştere aerian 

muriseră.

Cauzele acestor eşuări în 

masă a cetaceelor rămân ne-

cunoscute.

Aproximativ şaizeci de 

persoane, inclusiv specia-

lişti în protecţia mediului 

şi angajaţi ai fermelor de 

acvacultură învecinate, par-

ticipă la operaţiunile de sal-

vare a balenelor-pilot des-

coperite eşuate luni, parţi-

al scufundate în apă.

„În această dimineaţă, cea 

mai bună evaluare a noastră 

este că între 50 şi 70 de ba-

lene sunt încă în viaţă”, a 

precizat Deka.

Marţi, salvatorii şi-au pe-

trecut ziua în apa puţin adân-

că şi rece salvând 25 de ceta-

cee, pe care, folosind cabluri 

ataşate navelor, le-au escor-

tat apoi până în larg.

„Este foarte obositor din 

punct de vedere fizic şi 

emotional”, a mărturisit 

Nic Deka.

Celelalte 200 de cetacee 

descoperite miercuri eşuase-

ră la aproximativ 7-10 kilome-

tri de grupul găsit luni.

De atunci, autorităţile şi-au 

extins zona de căutare pen-

tru a se asigura că alte bale-

ne nu au eşuat.

Sute de balene eşuate într-un golf 
din Tasmania au murit

Mai mult de jumătate din-

tre pacienţii şi angajaţii 

infectaţi cu noul corona-

virus, monitorizaţi la un 

spital din Irlanda, au 

suferit de oboseală conti-

nuă în urma fazei iniţiale 

ale bolii COVID-19, potri-

vit unui studiu care subli-

niază „povara semnifi cati-

vă” reprezentată de simp-

tomele care persistă.

De asemenea, tot mai mul-

ţi pacienţi şi medici solicită 

să fi e desfăşurate mai multe 

cercetări privind efectele de 

termen mediu şi lung al nou-

lui coronavirus, SARS-CoV-2, 

care a îmbolnăvit peste 30 de 

milioane de oameni din lume 

şi a ucis cel puţin 943.000.

„Deşi caracteristicile in-

fecţiei cu virusul SARS-CoV-2 

au fost bine prezentate, con-

secinţele pe termen mediu 

şi lung ale infecţiei rămân 

neexplorate”, a spus Liam 

Townsend, de la Spitalul St 

James şi Institutul de Medi-

cină Trinity de la Colegiul 

Trinity din Dublin.

52% dintre participanţi 
sufereau 
de oboseală cronică

Studiul a urmărit 128 de 

participanţi de la spital şi a 

descoperit că 52% sufereau 

de oboseală cronică atunci 

când aceştia au fost consul-

taţi la aproape 10 săptămâni 

după „recuperarea clinică” în 

urma infecţiei, indiferent de 

cât de serioasă a fost forma 

bolii pe care au dezvoltat-o.

Studiul preliminar, care nu 

a fost încă supus unei evalu-

ări, a inclus 71 de oameni ca-

re au internaţi în spital şi 57 

de angajaţi ai spitalului care 

aveau o formă uşoară a bolii. 

Vârsta medie a fost de 50 de 

ani şi toţi participanţii au fost 

confi rmaţi cu COVID-19.

Femeile ar fi  
mai predispuse

Cercetătorii au analizat o 

varietate de posibili factori, 

inclusiv severitatea iniţială a 

bolii şi afecţiunile medicale 

deja existente ale pacienţilor, 

precum depresia.

Oamenii de ştiinţă au des-

coperit că nu a contat deloc 

dacă pacientul a fost inter-

nat sau nu.

Cu toate acestea, studiul a 

arătat că femeile, în ciuda fap-

tului că au reprezentat mai mult 

de jumătate dintre participanţi, 

au reprezentat două treimi din 

cei care au suferit de oboseală 

cronică, adică 67%.

Participanţii care aveau un 

istoric de anxietate sau depre-

sie au fost mai predispuşi la 

acest tip de oboseală.

Oboseala, simptomul care persistă 
în urma infectării cu noul coronavirus

În ultimii 30 de ani, procen-

tul celor mai bogaţi oameni 

din populaţia globală a 

emis de două ori mai mult 

carbon în atmosferă decât 

întreaga cea mai săracă 

jumătate a planetei.

Cele 64 de milioane de oa-

meni care alcătuiesc 1% la ni-

vel mondial sunt responsabili 

pentru aproximativ 15% din 

toate emisiile de carbon între 

1990 şi 2015, potrivit noii cer-

cetări a Oxfam. Între timp, cei 

3,1 miliarde de oameni din ju-

mătatea cea mai săracă a lumii 

au emis doar 7%.

Aceasta este o puternică in-

egalitate care este, în primul 

rând, responsabilă pentru im-

pactul devastator al schimbări-

lor climatice.

„Acum este momentul să as-

cultăm, să ne integrăm cunoş-

tinţele şi să acordăm prioritate 

salvării naturii pentru a ne sal-

va pe noi înşine”.

Noua cercetare Oxfam su-

gerează că cele mai bogate na-

ţiuni din lume vor trebui să-şi 

transforme radical – şi să cu-

reţe – infrastructura şi econo-

miile lor, dacă noi, ca plane-

tă, trebuie să îndeplinim obiec-

tivele stabilite prin acordul cli-

matic de la Paris din 2015.

În caz contrar, vor înghi-

ţi întregul buget de carbon 

alocat planetei, fără să ofe-

re altor ţări sau părţilor glo-

bului spaţiu pentru a se 

dezvolta în continuare. Bu-

getul de carbon reprezintă 

limita emisiilor cumulate 

de gaze cu efect de seră pe 

care omenirea le poate pro-

duce înainte de a face creş-

teri catastrofale de tempe-

ratură inevitabile.

Astfel, acele naţiuni ar pu-

tea fi  nevoite să aleagă între 

a-şi atenua sărăcia, fi e de a 

proteja clima, toate pentru că 

nu li s-a acordat spaţiu de 

mişcare, a declarat pentru 

AFP Tim Gore.

Aşadar, în ciuda unei scă-

deri accentuate a emisiilor 

de carbon din cauza izolării 

din perioada pandemiei, lu-

mea rămâne pe ritmul de în-

călzire cu câteva grade în 

acest secol, ameninţând ţă-

rile sărace şi în curs de dez-

voltare cu întreaga gamă de 

dezastre naturale.

Dilemă: cine poluează mai mult, 
bogații sau săracii?

Plasticul este considerat 

cel mai periculoas materi-

al inventat vreodată de 

către mulţi experţi în pro-

tecţia mediului. 

Materialul, extrem de 

rezistent, se degradează 

foarte greu. .

În fiecare an, peste 8 mi-

lioane de tone de plastic 

ajung în oceanele lumii, iar 

urmările sunt profunde. Mai 

mult, o echipă de cercetă-

tori a descoperit pentru pri-

ma dată microparticule de 

plastic, inclusiv PET şi BPA, 

în organe umane. Mai mult, 

o larvă a început să folo-

sească plastic pentru con-

strucţia cochiliei.

În timp ce unele companii 

fac eforturi pentru a găsi al-

ternative prietenoase cu me-

diul înconjurător la plastic, 

sunt câţiva giganţi, mai ales 

din industria alimentară, ca-

re an de an generează sute de 

milioane de noi tone.

Pe primul loc se situează 

Coca-Cola, cu 2,9 milioane de 

tone pe an, potrivit unui stu-

diu realizat de Changing Mar-

kets Foundation. Podiumul es-

te întregit de Pepsico (2,3 mi-

lioane de tone) şi Nestle (1,7 

milioane de tone).

Producătorii de plastic nu 

îşi asumă poluarea provocată

Alte companii care utilizea-

ză cantităţi uriaşe de plastic 

în fi ecare an sunt cele din in-

dustria bunurilor de larg con-

sum. Procter & Gamble folo-

seşte, anual, 714.000 de tone 

de plastic.

Cinci dintre cele opt com-

panii cu cea mai mare pro-

ducţie anuală de plastic sunt 

americane. Celelalte trei sunt 

Nestle (Elveţia), Danone (Fran-

ţa) şi Unilever (Marea Brita-

nie/Olanda).

Studiul include doar com-

paniile care fac publice a-

ceste informaţii. De aceea, 

din clasament lipsesc nume 

mari precum Mondelez sau 

Perfetti Van Melle.

Potrivit studiului, compa-

niile dau vina pe consumatori 

şi autorităţi pentru faptul că 

acest material nu este reciclat, 

în loc să caute materiale al-

ternative eco pentru ambala-

je. Sondajele arată că strate-

gia lor funcţionează.

Primul tip de plastic, ba-

chelita, a apărut în 1907 şi 

a dat naştere la o revoluţie 

în industrie. De-a lungul 

anilor, materialele din a-

ceastă familie au rezolvat 

multe probleme, dar au de-

venit un coşmar pentru me-

diul înconjurător.
Foto: În fiecare an, peste 8 

milioane de tone de plastic 
ajung în oceanele lumii, 

iar urmările sunt profunde

Topul companiilor responsabile de poluarea 
cu cel mai periculos material de pe planetă
Poluarea cu plastic este o problemă gravă, deoarece multe dintre efectele ei sunt ireversibile
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (3.14)

¤ Vând 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, si-
tuat la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua 
europeană E60, curent electric, 
carte funciară, preţ 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (3.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (3.7)

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), 
suprafaţa de 1200 mp, cadas-
trat, preţ 38 euro/mp. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0755-076628. (5.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (5.7)

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

TUIT

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

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

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

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

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, ita-
liană, tur-retur, weekendurile li-
ber. Aștept telefoane la 
0749-913740. (3.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (7.7)

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

zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(7.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (7.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (7.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (5.7)

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

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

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

CALCULATOARE

¤ Vând tabletă EBODA REVO R70, 
în stare bună, preţ negocoabil. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi la 
telefon 0746-513329. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.14)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (3.14)

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 
60 cm și de 60 x 120 cm, în stare 
bună de funcţionare. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(5.7)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (5.14)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.11)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (5.14)

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-

bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. (5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (6.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (7.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (7.11)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (7.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (7.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(7.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.11)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 42, 
negre, cu carâmb înalt. Sunaţi la nr. 
de telefon 0264-424005. (7.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

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

PIERDERI

¤ ROMTIF PARTNERS S.R.L., 
J12/225/2009, C.U.I 
.25063713, declar pierdute cer-
tifi catul de înregistrare și certifi -
catul constatatoar de suspendare 
din data de 04.12.2018, emis 
de O.R.C. Cluj. Le declarăm nule.

¤ BOTO TAX S.R.L., 
J12/2082/2015, C.U.I. 
34752547, pierdut 2 certifi cate 
constatatoare, sediu și terţi. Se 
declară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 560303/01.11.2012 al S.C. 
ROMSAF S.R.L., C.U.I. 
18368995, J12/442/2006. Se 
declară nul.

¤ Declar pierdute următoarele 
poliţe AG 000080703 și AG 
000080702- ICJ0000094. Se de-
clară nule.
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• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim
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ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

ANUNŢ PUBLIC

Campanii de colectare DEEE

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

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

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP

 Centru – zona Sala Sporturilor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 31.10.2020
- 28.11.2020
- 26.12.2020



SPORTSPORT.
joi, 24 septembrie 2020

FCSB vrea să amâne 
meciul cu Liberec
FCSB a solicitat UEFA amâna-
rea partidei cu Slovan Liberec, 
din cadrul primei manșe a tu-
rului 3 preliminar al Ligii 
Europa, din cauza celor 14 ca-
zuri de coronavirus descoperi-
te în rândul fotbaliștilor, a de-
clarat, miercuri, secretarul ge-
neral al Ligii Profesioniste de 
Fotbal, Justin Ștefan.
În funcţie de răspunsul UEFA 
este posibil să fie amânat și 
meciul Politehnica Iași – 
FCSB, din cadrul etapei a 5-a 
a Ligii I, programat dumini-
că, de la ora 21:45.
„Este clar că partida celor de la 
FCSB cu Politehnica Iași este le-
gată de reacţia pe care o va 
avea UEFA, probabil în orele ur-
mătoare, faţă de ceea ce s-a 
petrecut la FCSB. În această di-
mineaţă ei s-au testat la clinica 
autorizată de UEFA și așteaptă 
rezultatele în cel mai scurt ter-
men. În funcţie de rezultate, 
vom vedea probabil o decizie 
de la forul european și mai de-
parte această decizie va avea 
un impact asupra partidei din 
Liga I. Din ceea ce am vorbit cu 
cei de la FCSB, am înţeles că în 
cursul zilei de marţi au transmis 
o cerere de amânare la forul 
european, cu două zile, așa 
cum prevede regulamentul. 
Ceea ce înseamnă că există 
șanse ca această partidă să se 
dispute în funcţie de situaţie. 
Este posibil să se dispute sâm-
bătă”, a declarat Justin Ștefan 
la televiziunea ProX.

Bianca Andreescu 
s-a retras 
de la Roland Garros
Jucătoarea canadiană de ori-
gine română Bianca 
Andreescu, numărul 7 mondi-
al, care a renunţat să își apere 
titlul la US Open în acest an, 
și-a anunţat marţi forfait-ul 
pentru turneul de tenis de la 
Roland Garros, care va debuta 
duminică, din cauza unei acci-
dentări persistente.
„Am fost nevoită să iau deci-
zia dificilă de a nu participa la 
turneele pe zgură din acest an 
și să renunţ la a disputa restul 
sezonului, pentru a mă con-
centra supra sănătăţii mele și 
a reluării antrenamentelor”, a 
explicat Andreescu (20 ani) 
pe contul ei de Twitter.
Bianca Andreescu nu a mai dis-
putat nicio competiţie ofi cială 
de la turneul care a avut loc la 
Shenzhen (China) în octombrie 
2018, din care s-a retras ca ur-
mare a unei accidentări la ge-
nunchi. Ea o suferit o nouă ac-
cidentare în primăvară, care a 
constrâns-o apoi să-și amâne 
revenirea în circuit.
Forfait-ul său pentru turneul de 
Mare Șlem parizian se adaugă 
celor anunţate deja de japone-
ze Naomi Osaka, învingătoare 
luna acesta la US Open, și de 
elveţianul Roger Federer, nu-
mărul 4 mondial, ambele din 
cauza accidentărilor.
Deţinătoarea titlului la Roland 
Garros, australianca Ashleigh 
Barty, a renunţat, la rândul ei, 
să vină să își apere coroana în 
Franţa, din cauza epidemiei de 
coronavirus.

Pe scurt
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AHC Potaissa Turda 

a terminat la egalitate 

cu Fenix Toulouse 

Handball, 35-35 (15-17), 

marţi seara, pe teren 

propriu, în prima 

manşă a turului 

al doilea preliminar 

al EHF European League 

la handbal masculin.

Turdenii au evitat înfrân-

gerea la ultima fază a parti-

dei, când oaspeţii au arun-

cat în bară. Prima repriză a 

stat în general sub semnul 

echilibrului, însă oaspeţii au 

fost mai mult timp în avan-

taj, chiar şi la două goluri, 

3-5 şi 15-17, scor cu care s-a 

intrat la vestiare.

În partea a doua, echipa 

din Hexagon s-a desprins la 

trei goluri, 16-19 (34), 18-21 

(36), iar apoi a condus chiar 

la cinci goluri, 20-25 (40). Po-

taissa a început o cursă de 

urmărire şi a reuşit egalarea, 

28-28 (50), iar apoi chiar a 

preluat conducerea, cu 33-31 

(56). Câteva momente nere-

uşite ale ardelenilor au adus 

echipa din Toulouse în pos-

tura de favorită la victorie, 

dar Dragoş Iancu a marcat 

golul de 35-35, iar oaspeţii 

au ratat ultimul atac.

Pentru Potaissa au înscris 

Cristian Ghiţă 9 goluri, Huba 

Talas 7, Marius Szoke 5, Ro-

land Thalmaier 5, Dragoş I-

ancu 3, Milos Dragas 2, 

Răzvan Pavel 2, Roman Za-

caciurin 1, Nenad Savic 1.

Golurile formaţiei france-

ze au fost reuşite de Neman-

ja Ilic 8, Ayoub Abdi 6, Henrik 

Jakobsen 4, Pierrik Chelle 4, 

Luc Steins 4, Goncalo Mar-

tins Vieira 4, Edouard Kempf 

2, Nori Ben Halima 2, Remi 

Leventoux 1.

Au arbitrat croaţii Davor 

şi Zoran Loncar, iar delegat 

EHF a fost românul Remus 

Cojocaru. Manşa secundă se 

va juca la Toulouse, pe data 

de 29 septembrie.

Dobrogea Sud, a doua 

echipă românească din pre-

liminariile EHF European 

League, a remizat , 27-27, 

cu Sporting Lisabona. 

Formația dobrogeană a con-

dus și la trei goluri, dar nu a 

putut menține ritmul cu tru-

pa iberică, însă are o mică 

șansă la returul din Portuga-

lia de săptămâna viitoare.

Potaissa Turda, egal nesperat 
în meciul cu puternica Toulouse în EHF

FC Universitatea Cluj 

a învins-o pe AFC Unirea 

04 Slobozia cu scorul 

de 3-1 (2-1), marţi seara, 

pe Cluj Arena, într-o 

partidă din etapa a 4-a 

a Ligii a II-a de fotbal.

La debutul său pe banca U-

niversităţii, antrenorul Costel 

Enache a câştigat duelul cu omo-

logul său de la Unirea, Costea 

Enache, însă cu destulă şansă.

Oaspeţii au deschis scorul 

prin Constantin Toma (12), din-

tr-un penalty acordat cu uşurin-

ţă. ''U'' a restabilit egalitatea 

prin Cristian Gavra (42) la ca-

pătul unui contraatac şi a tre-

cut în avantaj prin autogolul lui 

Flavius Dumbrăvean (44). Sco-

rul fi nal a fost parafat de un alt 

autogol, al portarului Ionuţ Gu-

rău (59), care a trimis mingea 

cu genunchiul în plasa propri-

ei porţi, după o lovitură cu ca-

pul expediată de Ioan Filip.

Nicolae Pîrvulescu a revenit 

ca titular la Universitatea Cluj 

după ce Adrian Falub l-a igno-

rat complet pe toată durata man-

datului său. Mijlocaşul a făcut 

un meci admirabil şi a demon-

strat că încă mai are multe de 

arătat pentru „alb-negrii”.

În clasament, pe primul loc 

se afl ă FC U Craiova 1948, 10 

puncte, urmată de Rapid, 10 

puncte, Petrolul, 9 puncte, Con-

cordia, 8 puncte, ASU Poli Ti-

mişoara, 8 p, Farul Constanţa, 

7 puncte, etc. „U” Cluj se afl ă 

pe locul 8, cu 6 puncte.

Costel Enache, victorie 
la debut pe banca lui „U” 

Campioana României are 

de trecut ultimul mare 

hop înainte de grupele 

Europa League, deoarece 

în play-off va avea 

înfrunta o echipă mult 

sub nivelul celor 

de la FC Djurgardens.

Partida se va juca astăzi, 

de la ora 20:00, în capitala 

Suediei, Stockholm, pe sta-

dionul Tele2 Arena. Inaugu-

rat în 2013, stadionul a cos-

tat 290 de milioane de euro 

şi este împărţit de echipele 

Djurgarden şi Hammarby.

Tele2 Arena are o capacitate 

de 30.000 de locuri. La un con-

cert susţinut de Madonna în 

2015, au încăput aproape 40.000 

de oameni pe Tele2 Arena. Pe 

acest stadion au mai cântat Iron 

Maiden, Rolling Stones sau Swe-

dish House Mafi a.

Suedezii au probleme 
de lot înaintea meciului

Conform presei locale, cinci 

jucători au probleme cu acci-

dentările după meciul cu FC Eu-

ropa, din turul 2 preliminar. 

Practic, vor lipsi jucători din toa-

te compertimentele.

În defensivă s-au accidentat 

Erik Berg şi Jesper Nyhol, ambii 

fundaşi centrali. La mijloc lip-

sesc tot doi jucători: Emmanuel 

Banda şi Fredrik Ulvestad. Ulti-

mul este chiar marcatorul golu-

lui decisiv pentru Djurgarden în 

partida cu echipa din Gibraltar, 

FC Europa, din turul 2 pelimi-

nar aşl Europa League. Proble-

me sunt şţi în atac, acolo unde 

Niklas Bakroth este accidentat.

Djurgarden esta campioana 

în exerciţiu a Suediei. Echipa în-

fi inţată în 1891 a câştigat titlul 

după o pauză de 14 ani. Prin-

cipalul pericol pentru poarta clu-

jenilor este Marcus Eriksson. În 

vârstă de 30 de ani, Eriksson 

joacă pe postul de mijlocaş cen-

tral, dar poate evolua şi ca ata-

cant, şi este cotat la 950.000 de 

euro. În istoria sa, Djurgarden 

a participat de 17 ori în como-

petiţiile din cupele europane şi 

a jucat 50 de meciuri, dintre ca-

re a câştigat 15 şi a pierdut 20.

Djurgarden s-a califi cat în tu-

rul 3 preliminar al Europa Lea-

gue după ce a eliminat greu FC 

Europa, din Gibraltar, scor 2-1.

CFR Cluj luptă pentru un pot 
de 10 milioane de euro

Dacă vor trece de ultime-

le două tururi preliminare 

din Europa League, ardele-

nii vor avansa pentru al doi-

lea an la rând în grupe şi 

vor avea asigurate aproxi-

mativ 10 milioane de euro 

din cupele europene.

Lucrurile merg bine şi pe 

plan intern pentru CFR Cluj, 

echipă afl ată pe locul doi. For-

maţia lui Dan Petrescu are trei 

victorii şi un egal în Casa Pa-

riurilor Liga 1, în condiţiile în 

care ardelenii sunt angrenaţi 

şi în cupele europene.

Ciprian Deac se antre-

nează normal, după ce a re-

uşit să treacă peste acciden-

tarea suferită în meciul cu 

Austria. Fotbalistul campi-

oanei CFR Cluj poate juca 

împotriva suedezilor de la  

FC Djurgardens.

Om de bază la CFR, Ci-

prian Deac se accidentase în 

timpul meciului jucat de na-

ţionala României în Austria 

şi câştigat cu scorul de 3-2.

Fotbalistul campioanei 

şi-a revenit după accidenta-

rea suferită în partida con-

tra Austriei şi va putea fi fo-

losit de Dan Petrescu împo-

triva lui Djugardens.

CFR Cluj, ultimul hop important 
înainte de grupele Europa League
CFR Cluj joacă astăzi împotriva lui Djurgardens în turul 3 preliminar

Universitatea Cluj a câștigat primul meci cu antrenorul Costel Enache pe banca tehnică a echipei
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