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Metroul din Cluj, 
stopat de birocraţie?
Specialiştii se îngrijorează privind ab-
sorbţia de fonduri europene, Primăria 
garantează un „calendar accelerat” pen-
tru metrou.  Pagina 2

ACTUALITATE

Scade rata de infectare 
în Cluj-Napoca
Rata de infectare cu COVID-19 a început să 
scadă în judeţ. Cu puţină grijă, Cluj-Napo-
ca ar putea scăpa de carantină.  Pagina 3
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Terapia Cluj asigură 
medicamentele 
anti-COVID-19
Terapia analizează posibilitatea fabricării în 
ţară a Favipiravirului, preparat folosit pentru 
pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2.  Pagina 5
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Tu cu cine votezi la 
alegerile parlamentare?
155 candidaţi din Cluj „se bat” pe cele 
10 mandate de deputaţi, 74 de oameni 
vor să pună mâna pe cele patru posturi 
de senator.  Pagina 8
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Strategia de vaccinare anti-COVID-19, 
supusă aprobării CSAT

Preşedintele României, Klaus Io-
hannis, a avut, ieri, o şedinţă cu 
ministrul Apărării Naţionale, Nico-
lae Ciucă, ministrul Afacerilor In-
terne, Marcel Vela, şi ministrul Să-
nătăţii, Nelu Tătaru, pe tema cam-
paniei de vaccinare anti-COVID-19, 
considerată o problemă de securi-
tate naţională. Şeful statului a anun-
ţat că strategia de vaccinare anti-CO-
VID-19 va fi  aprobată într-o şedin-
ţă a Consiliului Suprem de Apăra-
re a Ţării (CSAT) pe care o va con-
voca în perioada următoare.

„La ora actuală, avem o strate-
gie de vaccinare anti-COVID-19, 
care va fi  aprobată în zilele urmă-
toare, şi avem organizată o struc-
tură clară – Comitetul Naţional de 
Coordonare a activităţilor privind 
vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. 
De asemenea, au fost stabilite toa-
te mecanismele de aprovizionare, 
stocare şi implicare a resurselor u-
mane de la diferite niveluri, pre-
cum şi planul de acţiune, cu eta-
pe clare”, a spus Iohannis.

Preşedintele a precizat că discu-
ţiile au vizat şi necesitatea ca servi-
ciile medicale de vaccinare să fi e u-

şor accesibile pentru categoriile ţin-
tă. Potrivit acestuia, vaccinarea se 
va face etapizat, iar defi nirea etape-
lor de vaccinare şi iniţierea acestora 
vor fi  stabilite în funcţie de aproba-
rea, producţia şi alocarea unuia sau 
mai multor vaccinuri către fi ecare 
ţară, folosindu-se o procedură spe-
cifi că în funcţie de vaccin.

Iohannis a menţionat că stra-
tegia de distribuţie va ţine cont de 
condiţiile specifi ce de stocare şi 
transport necesare pentru fi ecare 
vaccin în parte, Ministerul Apără-
rii fi ind cel care va asigura gesti-
onarea depozitului central, pre-
cum şi a celor şase depozite regi-
onale, de unde se va face distri-
buţia către centrele de vaccinare 
locale fi xe şi mobile.

El a indicat că, la momentul în 
care vaccinurile vor ieşi din produc-
ţie, va trebui ca România să fi e pre-
gătită să le poată distribui tuturor, 
în mod echitabil. Şeful statului a 
subliniat că de efi cienţa campaniei 
de vaccinare „depinde în mare mă-
sură stoparea pandemiei şi, impli-
cit, protejarea vieţii românilor”.

www.monitorulcjj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj și în octombrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și peste 2,7 milioane de pagini afișate. Pagina 7

Școala online e tabula rasa!
Profesorii își dau silința, sistemul este șubred
Pregătirea online pentru Bacalaureat decurge greoi. Elevii de clasa a XII-a spun că acum 
sunt scoase în evidență erorile grave ale sistemului de învățământ din România. Pagina 6

Trotinetele electrice scapă de inspecția RAR

În pofida speculațiilor, legea care prevede introducerea vehiculelor lente în categoria celor 
care pot fi înmatriculate şi înregistrate la RAR nu este valabilă și pentru trotinete. Pagina 4
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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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Promovat drept unul din-

tre cele mai importante 

proiecte din istoria 

Clujului, proiectul 

metroului este în pericol 

să se blocheze la stadiul 

de hârţogăraie.

Deşi este prezentat ca un 

viitor proiect de mare succes 

în Planul Naţional de Redre-

sare şi Rezilienţă (PNRR), me-

troul din Cluj-Napoca, evalu-

at la un cost estimativ de 1 mi-

liard de euro, pare să fi e blo-

cat în „incompetenţă şi biro-

craţie”, susţin specialiştii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură (API), 

care avertizează asupra riscu-

lui real de a rata „trenul” fi -

nanţării din bani europeni.

Proiectul metroului, 
împotmolit în „formulare 
inutile”, susţine API

Potrivit API, includerea pro-

iectelor în PNRR presupune 

realizarea tuturor studiilor, dar 

şi contractarea lucrărilor pâ-

nă cel târziu în 2022. Astfel, 

proiectul metroului clujean, 

afl at momentan în etapa ela-

borării studiului de fezabili-

tate, se afl ă într-o „cursă con-

tra-cronometru” pentru fi na-

lizarea studiului, apoi lansa-

rea şi fi nalizarea licitaţiei pen-

tru lucrări până în 2022.

„Ei bine, Primăria Cluj-Na-

poca pare că nu înţelege im-

portanţa acestui proiect, abor-

dând relaţia cu prestatorul an-

gajat să realizeze studiile într-o 

manieră ultra-birocratică, de 

multe ori inutilă”, se arată 

într-un mesaj al organizaţiei 

neguvernamentale pentru in-

frastructură, care atrage aten-

ţia asupra anumitor facilităţi 

speciale privind proiectele de 

interes naţional.

Conform API, deşi legea 

prevede derogări speciale 

pentru proiectele de interes 

naţional fi nanţate din fon-

duri europene, Primăria 

Cluj-Napoca a solicitat auto-

rizaţii de construire, avize şi 

„numeroase formulare inu-

tile” pentru realizarea fora-

jelor geotehnice. Până la so-

luţionarea acestei situaţii, 

proiectul metroului „rămâ-

ne blocat”, spun specialiştii.

Au început forajele 
geotehnice, timpul 
e împotriva Primăriei 
Cluj-Napoca

Spre sfârşitul lunii octom-

brie, administraţia locală anun-

ţa începerea primelor lucrări 

în cadrul proiectului metrou-

lui – forajele geotehnice. Con-

form procedurilor specifi ce, 

în perioada octombrie-decem-

brie 2020, echipele tehnice se 

vor deplasa în zonele studia-

te pentru a efectua lucrările 

necesare acestei faze, cu ru-

gămintea ca proprietarii de te-

renuri să faciliteze accesul.

La sfârşitul săptămânii tre-

cute, forajele geotehnice pen-

tru metrou şi tren metropolitan 

au debutat în zona Expo Tran-

silvania. De altfel, viceprima-

rul municipiului Cluj-Napoca, 

Dan Ştefan Tarcea, a precizat 

că administraţia locală, alături 

de Geostud şi de toţi detinăto-

rii de reţele, au stabilit ampla-

samentele pentru 42 de foraje 

din cadrul proiectului metrou 

şi tren metropolitan.

Cu toate acestea, o întâr-

ziere de până la 6 luni privind 

studiile geotehnice ar putea 

anula şansele contractării lu-

crărilor în 2022. Mai pe scurt, 

orice mic decalaj în derularea 

sa ar însemna ratarea fi nan-

ţării europene din Planul Na-

ţional de Redresare şi Rezili-

enţă pentru proiectul metro-

ului şi trenului metropolitan 

din Cluj, conform API.

De unde speră Primăria 
Cluj-Napoca să obţină 
bani pentru metrou?

Reamintim că administra-

ţia locală speră să obţină fon-

duri pentru construirea me-

troului din fonduri europene 

nerambursabile prin Progra-

mul Operaţional Infrastruc-

tură Mare (POIM) 2014-2020, 

respectiv din fonduri europe-

ne nerambursabile şi rambur-

sabile prin Planul Naţional 

de Relansare şi Rezilienţă 

(PNRR) 2021-2027.

De asemenea, Primăria 

speră la resurse fi nanciare 

din alocaţii de la bugetul de 

stat prin Ministerul Transpor-

turilor, Infrastructurii şi Co-

municaţiilor, dar şi din alo-

caţii de la bugetul local al ce-

lor două unităţi administra-

tiv-teritoriale (UAT) – Cluj-Na-

poca şi Floreşti, potrivit apro-

bării studiului de prefezabi-

litate de către Ministerul Lu-

crărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei.

„Solicităm Primăriei 

Cluj-Napoca mai mult profe-

sionalism în gestionarea ma-

rilor proiecte de infrastructu-

ră extrem de necesare în Re-

giunea Nord-Nest. Doar cu o 

abordare pro-activă vor fi  

transformate în realitate aces-

te investiţii de miliarde într-un 

orizont de timp rezonabil”, se 

arată într-un mesaj al Asoci-

aţiei Pro Infrastructură.

Metroul din Cluj, 
blocat în hârţoage?
Specialiştii de la Asociaţia Pro Infrastructură arată 
cum ar putea rata Primăria Cluj-Napoca finanţarea europeană. 
Administrația locală garantează un „calendar accelerat.”

Valoarea totală a investiției pentru proiectul metroului clujean este estimată la 5.669.949.835 lei (cu TVA), 
adică circa 986 milioane de euro (fără TVA)

Primăria municipiului Cluj-Napoca a 
reacționat după precizările Asociației Pro 
Infrastructură. Într-un drept la replică, 
administrația locală „apreciază implicarea și 
sprijinul” Asociației privind proiectul metrou-
lui clujean și face precizarea că proiectul se 
afl ă în etapa de „selecție a opțiunii”, care a 
început imediat după fi nalizarea studiului de 
prefezabilitate.

„Echipa de consultanță care pregătește pro-
iectul, împreună cu benefi ciarul și cu sprijinul 
Jaspers, au avut mai multe întâlniri de lucru 
în luna noiembrie privind: (a) un calendar 
accelerat pentru pregătirea proiectului, fără a 
se compromite însă calitatea pregătirii; (b) 
construcția unui plan de analiză de opțiuni 
robust, care să conducă, până în primăvara 
anului 2021, la soluția optimă privind proiec-
tul; (c) îmbunătățirea și rafi narea modelului 
de transport realizat cu ocazia pregătirii 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pen-
tru ca acesta să sprijine selecția celei mai bu-
ne opțiuni pentru proiect”, se arată în drep-
tul la replică al Primăriei.

Potrivit administrației locale, echipa de 
consultanță lucrează în prezent la primele 
trei rapoarte pentru etapa de analiză de 
opțiuni (Raportul geotehnic, Raportul asu-
pra constrângerilor și baza de date, re-
spectiv un Raport pregătitor tehnic pentru 
analiza de opțiuni), care urmează a fi 
transmise beneficiarului în următoarele 
două săptămâni.

„Având în vedere cele menționate mai sus, 
precizăm faptul că investigațiile geotehnice 
vor fi  realizate în perioada octombrie-decem-
brie 2020, cu respectarea termenelor con-
tractuale a fazelor de proiectare care trebuie 
predate de către prestator în conformitate cu 
contractul de servicii încheiat”, potrivit 
Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În concluzie, autoritățile locale dau asigurări 
că pregătirea proiectului de metrou în Cluj-
Napoca continuă, „pe multiple fronturi de lu-
cru”, după un „calendar accelerat”, astfel în-
cât să poată benefi cia de oportunitatea 
fi nanțării sale prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență.

Primăria Cluj-Napoca asigură un „calendar accelerat” pentru metrou
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O echipă Salvamont 

-Salvaspeo Cluj a interve-

nit pe raza localităţii 

Mărişel în vederea preluă-

rii unei paciente rămase 

înzăpezite cu ambulanţa 

care o transporta.

Salvamontiştii clujeni s-au 

mobilizat şi, cu ajutorul vehi-

culului pentru sarcini utilitare, 

achiziţionat de Consiliul Jude-

ţean Cluj, au reuşit să ajungă 

la ambulanţa privată rămasă 

înzăpezită. Autoutilitara trans-

porta o pacientă din localitatea 

Mărişel, care se întorcea acasă 

în urma unei şedinţe de diali-

ză avute la o clinică de profi l 

din municipiul Cluj-Napoca.

Ajuns la faţa locului, echi-

pajul Salvamont Cluj a pre-

luat pacienta şi a transpor-

tat-o la domiciliul acesteia, 

în Mărişel. Intervenţia a fost 

una de o complexitate ridi-

cată, atât din cauza condi-

ţiilor meteo nefavorabile din 

weekendul trecut, cât, mai 

ales, din cauza faptului că 

pacienta era confirmată cu 

COVID-19.

În acest sens, salvatorii ca-

re au participat la intervenţie 

au luat toate măsurile de pre-

cauţie necesare, atât pe peri-

oada transportului cât şi du-

pă, pentru eliminarea orică-

rui risc de contaminare.

Pacientă cu COVID-19, 
preluată de Salvamont

Bustul președintelui SUA 
Woodrow Wilson, 
în Piața Lucian Blaga
În urma fi nalizării lucră-

rilor de modernizare, sta-

tuia unui fost președinte 

american va fi  amplasată 

în Piața Lucian Blaga.

Este vorba despre bustul 

celui de-al 28-lea președinte 

al Statelor Unite ale Ameri-

cii, Woodrow Wilson (în 

funcție între 4 martie 1913 

– 4 martie 1921). Astfel, sta-

tuia existentă de la Univer-

sitatea de Medicină și Far-

macie „Iuliu Hațieganu” va 

fi  mutată în Piața Lucian Bla-

ga, în fața cafenelei Croco, 

potrivit primarului munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Vom aduce statuia toc-

mai pentru a marca importanța 

acestui om de stat, 

președintele SUA, care în 1918 

a avut rolul decisiv în impu-

nerea principiului autodeter-

minării popoarelor și, impli-

cit, a realizării statului 

național unitar român. Cei 

care au studiat istorie știu cât 

de importantă este partea a-

ceasta care ține de principiul 

autodeterminării popoarelor”, 

a declarat edilul.

Cu pași mici, numărul 

infectărilor cu noul corona-

virus în județul Cluj a 

început să scadă, ajungând 

la 7,09 cazuri de COVID-19 

la mia de locuitori. 

Municipiul Cluj-Napoca a 

coborât și el la „doar” 8,38.

În ultimele 14 zile a fost 

înregistrată o incidență de 8,38 

infectări cu COVID-19 la 1.000 

de locuitori, în Cluj-Napoca. 

În data de 16 noiembrie, ca-

zurile de COVID-19 cumulate 

în ultimele 14 zile arătau o 

incidență de 9,04 infectări la 

mie. În data de 20 noiembrie, 

rata de infectare a mai scăzut 

puțin, ajungând la 8,84 cazuri 

de coronavirus, iar în prezent 

este de 8,38.

Prefectul județului Cluj, 

Mircea Abrudean (foto), a 

anunțat că nu se va introdu-

ce o carantină în viitorul apro-

piat, mai ales dacă clujenii 

vor continua să fi e responsa-

bili. Cifrele sunt din ce în ce 

mai bune. Întregul județ este 

și el într-o scădere a număru-

lui de cazuri. Ieri au fost ra-

portate 7,09 cazuri la mia de 

locuitori, conform datelor din 

ultimele 14 zile.

„Clujenii trebuie 
să stea în casă!”

„Suntem într-o ușoară scă-

dere. Constatăm în acest mo-

ment cel puțin un platou, da-

că nu o ușoară descreștere. În 

acest moment nu se impune 

în niciun fel măsura caranti-

nării municipiului Cluj-Napo-

ca, dar oamenii trebuie să 

înțeleagă că trebuie să stea 

cât mai mult în casă”, a trans-

mis Mircea Abrudean.

Chiar și așa, clujenii trebu-

ie să fi e cât mai responsabili 

pentru a putea evita o caran-

tină forțată.

„Există două variante. Vari-

anta cu forța, carantinat, sau 

varianta de bunăvoie, cum au 

fost obișnuiți la Cluj până acum. 

Din punctul meu de vedere es-

te o sancțiune nemeritată de 

către clujeni. E o sancțiune a-

supra mediului economic ex-

trem de puternică și nu cred că 

va fi  cazul la Cluj”, a comple-

tat prefectul Mircea Abrudean, 

la un post local de radio.

Scade rata de infectare în Cluj-Napoca
Situația epidemiologică la Cluj pare că se îmbunătățește. Ratele de infectare cu COVID-19 
atât în județ, cât și în municipiul Cluj-Napoca au început să scadă.



4 ACTUALITATE  monitorulcj.ro | marți, 24 noiembrie 2020

CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a promul-

gat, vinerea trecută, legea 

care prevede introducerea 

vehiculelor rutiere lente 

în categoria celor care pot 

fi  înmatriculate şi înregis-

trate la Registrul 

Auto Român (RAR).

Actul normativ, care com-

pletează OUG 78/2000, de-

fineşte vehiculele rutiere len-

te drept „vehicule antrena-

te de un motor încorporat 

şi care, constructiv, nu pot 

deplasa cu o viteză mai ma-

re de 25 km/h”. Acestea ur-

mează să fie înmatriculate 

şi înregistrate de către Re-

gia Autonomă „Registrul Au-

to Român”, la fel ca toate 

celelalte vehicule.

Excepţie fac cele înmatri-

culate într-un alt stat mem-

bru al Uniunii Europene, 

precum şi cele achiziţiona-

te din fonduri nerambursa-

bile. Proiectul de lege a fost 

iniţiat de Uniunea Democra-

tă Maghiară din România 

(UDMR). Deşi iniţial se cre-

dea că această categorie de 

„vehicule lente” include şi 

trotinetele electrice şi bici-

cletele electrice, realitatea 

este alta.

Inspecţia RAR 
pentru trotinete,
o „informaţie falsă”

„O serie de informaţii fal-

se au fost răspândite, în ulti-

mele zile, în presa naţională 

referitor la înregistrarea troti-

netelor şi a bicicletelor elec-

trice la Registrul Auto Român 

(RAR) şi despre obligativita-

tea inspecţiei tehnice periodi-

ce la aceste vehicule lente”, 

se arată într-un comunicat al 

UDMR, care aminteşte că le-

gea promulgată de şeful sta-

tului nu se referă trotinete şi 

la biciclete electrice.

Liderul grupului UDMR din 

Camera Deputaţilor, Benedek 

Zakariás, iniţiatorul legii, a 

atras atenţia asupra faptului 

că în România legile nu per-

mit înregistrarea microbuze-

lor electrice mai mici, turisti-

ce sau miniere – o practică 

obişnuită în alte ţări ale Uni-

unii Europene – şi de aceea 

UDMR a elaborat o lege în 

acest sens, care a fost promul-

gată de preşedinte. Soluţia im-

pusă de UDMR prin această 

lege funcţionează bine în ţă-

rile occidentale, susţine Bene-

dek Zakariás.

„Încă de la iniţierea proiec-

tului de lege, mass-media cen-

trală a informat continuu că 

UDMR doreşte să facă obliga-

torie înregistrarea şi inspecţia 

tehnică periodică a trotinete-

lor şi a bicicletelor electrice, 

deşi această iniţiativă nu a vi-

zat acest lucru. Utilizarea tro-

tinetelor şi a bicicletelor elec-

trice este reglementată prin ar-

ticolul 12 din OUG nr. 13/2020, 

în care se precizează foarte 

clar faptul că proprietarii tro-

tinetelor şi ai bicicletelor elec-

trice nu trebuie să înmatricu-

leze aceste vehicule şi nu tre-

buie să se prezinte la inspec-

ţia tehnică la RAR cu acestea”, 

a subliniat Benedek Zakariás.

Regulamentul 
trotinetelor electrice 
îşi arată efectele, la Cluj

Dacă trotinetele electrice 

„scapă” de inspecţia RAR, pri-

mele efecte ale restricţiilor de 

parcare a acestor mijloace de 

transport pe spaţiul public, in-

troduse de Primărie, în premi-

eră în România, se văd la 

Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc 

a publicat un clip video în ca-

re angajaţii Regiei Autonome a 

Domeniului Public (RADP) ri-

dică trotinetele electrice închi-

riate de fi rmele private.

„Susţinem mobilitatea al-

ternativă la maşină, inclusiv 

utilizarea trotinetelor în oraş, 

dar cu respectarea regulilor 

prevăzute de lege. Primăria 

Cluj-Napoca aplică toate mă-

surile necesare pentru ca am-

plasarea trotinetelor electrice 

pe domeniul public al muni-

cipiului să nu creeze discon-

fort pentru ceilalţi participanţi 

la trafi c, inclusiv pietoni. În 

acest sens, Primăria prin RA-

DP Cluj-Napoca ridică şi se 

va continua să ridice trotine-

tele amplasate neregulamen-

tar”, a precizat edilul.

Trotinetele electrice scapă de inspecţia RAR!
Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că vehiculele care se deplasează cu maxim 25 km/h 
să fie înmatriculate şi înregistrate de RAR. Trotinetele și bicicletele electrice nu sunt incluse!

Inspecția RAR nu va fi  obligatorie și pentru trotinete sau biciclete electrice

Un bărbat de 85 de ani a 
ajuns la spital, luni du-
pă-masă, după ce a fost lo-
vit de o mașină condusă de 
un șofer de 39 de ani. 
Conform Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, 
vârstnicul a ieșit din parca-
rea unui hypermarket de 
pe strada Alexandru Vaida 
Voievod din Cluj-Napoca.

În urma impactului, bătrâ-
nul de 85 de ani a fost 
transportat la o unitate 
medicală în vederea acor-
dării de îngrijiri medicale. 
Potrivit IPJ Cluj, el nu a pu-
tut fi  testat cu aparatul eti-
lotest, în timp ce rezultatul 
testului conducătorului au-
to a fost negativ.

Bătrân de 85 de ani, 
lovit în timp ce se 
deplasa cu trotineta
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OPINIE

O soluție practică pentru primele 
10 mil. de doze de vaccin: 
200 de congelatoare, 2 mil. € 
și tot al doilea spital din țară 
poate deveni centru de vaccinare

Dragoș DAMIAN

Am fost, la fel ca toata lumea 
de altfel, absolut copleșit de 
discuțiile fantastice de la televi-
zor – zăpadă carbonică, azot li-
chid, fl ote de mii de avioane 
747. Așa că am rugat colegii să 
sune la furnizorii noștri de echi-
pamente și instrumente indus-
triale pentru a vedea opinia 
specialiștilor.

Oferta a venit în două minute, 
era evident pregătită. 
Congelatoare criogenice de 
477 și 700 litri, care generează 
temperaturi de până la -80 gra-
de, sisteme de răcire cu apă 
sau aer, agent de refrigerare 
ecologic, control digital inclusiv 
la distanță prin interfață LAN și USB, acumulatori cu baterii da-
că trebuie transportate sau se ia curentul etc. Pot funcționa 
într-o temperatură ambientală de până la +32 grade, adică 
pot fi  ținute chiar și în soare.

Livrare în 4-6 săptămâni; oferta era din import, dar sunt con-
vins că se pot fabrica și la Găești sau Satu-Mare.

Cu prețuri ne-negociate între 10 și 12 mii de euro bucata (să 
ne înțelegem, sunt echipamente speciale, nu pentru uz casnic).

Așadar, să facem un calcul simplu:

¤ un frigider de 700 de litri poate depozita (matematic) 70 de 
mii de seringi preumplute de 10 ml, socotind și ambalajul, hai 
să spunem 50 de mii (dacă seringile sunt de 2 sau 5 ml, numă-
rul seringilor depozitate va crește proporțional);

¤ depozitarea și transportul a 10 milioane de doze de vaccin, 
câte sunt alocate României, ar necesita 200 de astfel de conge-
latoare, deci un cost de circa 2 milioane de euro (nenegociat);

¤ tot al doilea spital din țară poate deveni centru de vaccinare, 
în așa fel încât oamenii să nu meargă sute de kilometri, un ob-
stacol în calea vaccinării;

¤ după utilizare, congelatoarele pot fi  lăsate la spitale, au ne-
voie de ele (materiale sensibile, probe biologice, reactivi, etc.)

Sau se pot achiziționa congelatoare mai mici și fi ecare spital 
din țară va deveni un centru de vaccinare.

Dar, e mai mult ca sigur că producătorul va livra vaccinul 
exact așa, în congelatoare multi-doză, care pot fi distribuite 
în multe spitale.

Apetitul pentru vaccinare este însă o cu totul alta poveste. De 
4-5 ani de zile „anti-vacciniștii”, detractorii și conspiraționiștii 
sunt „invitați la masă”, cum se spune, pentru că legea vaccină-
rii zace de multă vreme în Parlament, pentru că asistăm la 
discuții electorale cu totul în afara subiectului și pentru că mulți 
comunicatori lansează formulări savante de tip zăpadă carbo-
nică, azot lichid și fl ote de mii de avioane 747.

Dr. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și președinte PRIMER

Europa se va confrunta 

la începutul anului viitor 

cu un al treilea val al pan-

demiei de coronavirus, este 

de părere David Nabarro, 

reprezentant al Organizației 

Mondiale a Sănătății (OMS).

OMS acuză guvernele eu-

ropene că în vară nu au luat 

măsurile necesare pentru a pre-

veni cel de-al doilea val. Nu 

au construit infrastructura ne-

cesară, iar acum, spune el, ris-

că să repete aceleași greșeli.

„Nu au construit infrastruc-

tura necesară în lunile de va-

ră, după ce au adus primul val 

sub control. Acum avem al doi-

lea val. Dacă nu vor construi 

infrastructura necesară, vom 

avea un al treilea val la înce-

putul anului viitor”, a averti-

zat Nabarro, potrivit Politico.

Pe de altă parte, ofi cialul OMS 

laudă țările din Asia pentru că 

nu au relaxat prematur restricțiile 

și oferă exemplul Coreei de Sud. 

Acolo, numărul infectărilor ră-

mâne scăzut datorită mobiliză-

rii populației, care poartă mas-

că de protecție, păstrează 

distanța fi zică și se izolează la 

primul semn al bolii. El a mai 

spus că Europa are multe de 

învățat de la țările asiatice.

„Trebuie să reacționăm ra-

pid la virus, în mod robust și 

decisiv. Mai ales la început, 

când virusul se răspândește 

încă foarte încet în diferite 

comunități. Dacă reacționați 

cu jumătate de măsură, pro-

blema va crește foarte repe-

de”, a conchis ofi cialul OMS.

Când ar putea veni al treilea val al pandemiei?

Vaccinarea anti-COVID-19 

nu va fi  obligatorie, 

iar Uniunea Europeană 

va distribui dozele 

de vaccin în funcţie 

de populaţia fi ecărei ţări.

Premierul României, Ludo-

vic Orban, a declarat că vac-

cinarea anti-COVID nu va fi  

obligatorie, iar strategia de 

imunizare va fi  prezentată în 

această săptămână.

„Autorităţile nu pot să obli-

ge pe cineva să se vaccineze, 

noi putem să le arătăm toate 

avantajele vaccinării, să încer-

căm să îi convingem să se vac-

cineze, dar nu putem obliga 

pe cineva să se vaccineze. Si-

gur că vaccinarea este cea mai 

bună soluţie de a nu contrac-

ta această boală. O campanie 

reuşită de vaccinare este cea 

care poate să ne conducă la 

revenirea la normalitate, într-un 

orizont de timp rezonabil. Eu 

zic că suntem aproape. Se ve-

de deja, ştiţi vorba aceea, lu-

miniţa de la capătul tunelu-

lui”, a afi rmat Orban, la sediul 

Partidului Naţional Liberal.

Potrivit prim-ministrului, 

se pregăteşte şi o campanie 

privind avantajele vaccinării.

„În strategia de vaccinare 

pe primul plan vor fi  cei care 

luptă în prima linie din siste-

mul de sănătate publică, ul-

terior persoanele vulnerabile, 

în vârstă, care au alte boli, ca-

re riscă să dezvolte forme se-

vere, ulterior (...) cei care lu-

crează în (...) domenii esen-

ţiale, critice – energie, furni-

zare de servicii de utilitate pu-

blică, cei care asigură, de fapt, 

continuitatea acestor servicii 

publice extrem de importan-

te”, a explicat premierul.

Ludovic Orban a reiterat 

că distribuţia vaccinurilor con-

tractate de Comisia Europea-

nă se face către ţările UE pro-

porţional cu populaţia.

„În funcţie de cantităţi şi 

de ritmul în care aceste can-

tităţi contractate sunt produ-

se şi sunt distribuite în Euro-

pa, noi vom avea anumite can-

tităţi şi, în funcţie de aceste 

cantităţi pe care le vom avea, 

vom asigura, în baza strate-

giei de vaccinare, vaccinarea 

persoanelor în baza priorită-

ţilor care sunt stabilite. Nu 

pot să vă dau cifre în momen-

tul de faţă. Avem veşti bune, 

e clar că avem veşti bune. 

Practic, suntem aproape si-

guri că există vaccinul, vac-

cin cu efi cienţă mare. Ce es-

te important pentru noi este 

să ne pregătim să derulăm la 

nivel naţional campania în ce-

le mai bune condiţii”, a con-

chis Ludovic Orban.

Vaccinarea anti-COVID-19 nu va fi obligatorie

Terapia, o companie Sun 

Pharma, asigură următoa-

rele tranşe de Favipiravir, 

medicamentul efi cient folo-

sit în tratamentul pacienţi-

lor infectaţi cu COVID-19.

Terapia, o companie Sun 

Pharma (Terapia), anunţă că 

începând cu 28 noiembrie 

2020 aduce în ţară cel de-al 

doilea lot de 440.000 tablete 

de FluGuard (Favipiravir), an-

tiviralul folosit cu succes pen-

tru tratarea pacienţilor infec-

taţi cu virusul SARS-CoV-2.

Alte 110.000 de tablete ur-

mează să ajungă până în da-

ta de 15 decembrie 2020 pen-

tru a acoperi astfel nevoia ur-

gentă a unui tratament adec-

vat pentru pacienţii români 

diagnosticaţi cu COVID-19.

Mai mult decât atât, înce-

pând cu luna ianuarie 2021, 

compania poate livra circa 

500.000 tablete lunar, în func-

ţie de necesarul pe care Co-

misia de Specialitate a Minis-

terului Sănătăţii îl va solicita.

Terapia vrea să fabrice 
în ţară Favipiravirul

În paralel, Terapia mai ana-

lizează şi posibilitatea fabri-

cării acestui preparat în ţară 

în colaborare cu o altă com-

panie românească, pentru a 

asigura astfel o aproviziona-

re stabilă şi un acces rapid al 

pacienţilor la tratament.

„Ne bucurăm că am reuşit 

într-un timp record să aducem 

cantităţi sufi ciente de FluGu-

ard, un medicament esenţial 

în spitalele de boli infecţioase 

şi în alte unităţi medicale ca-

re tratează pacienţii COVID-19. 

Medicamentul produs de gru-

pul Sun Pharma, din care Te-

rapia face parte, are dublă in-

dicaţie: în gripa sezonieră şi 

în infecţia cu SARS-CoV-2 şi 

poate fi  administrat atât în spi-

tal, cât şi în ambulatoriu da-

torită formei sale orale, la re-

comandarea medicului speci-

alist sau de medicină de fami-

lie”, a declarat dr. Dragoş Da-

mian, CEO Terapia.

„FluGuard este un medica-

ment care va fi  eliberat doar pe 

bază de prescripţie medicală, 

iar costul tratamentului este unul 

accesibil mai ales pentru un me-

dicament inovativ cum este aces-

ta şi ajunge la maximum 200 

de lei de pacient. Această des-

făşurare de forţe pentru aduce-

rea în ţară a acestui medicament 

demonstrează dorinţa noastră 

de a susţine în continuare sis-

temul de sănătate din România 

în tratarea cazurilor confi rmate 

de COVID-19” a completat dr. 

Dragoş Damian.

Favipiravir – efi cient 
împotriva gripei, 
dar şi COVID-19

Favipiravir (FluGuard) es-

te un medicament antiviral 

de spectru larg, folosit în Ja-

ponia încă din 2014 pentru 

a trata infecţiile cauzate de 

virusul gripal.

În prezent, acest medica-

ment şi-a dovedit efi cienţa în 

tratarea bolnavilor diagnos-

ticaţi cu coronavirus şi este 

utilizat la scară largă în pro-

tocoalele terapeutice ale unor 

state precum Rusia, China, 

India, precum şi în alte ţări 

din zona asiatică.

După apariţia COVID-19, 

studiile clinice au demon-

strat că Favipiravirul reduce 

durata bolii până la vinde-

care, de la 15 la mai puţin 

de 12 zile. În acelaşi timp 

ameliorează şi simptomele 

infecţiei provocate de 

SARS-CoV-2.

Medicament anti-COVID-19, 
fabricat în ţară de Terapia?
Terapia va asigura următoarele tranşe de Favipiravir, un medicament 
eficient anti-COVID-19. Compania analizează posibilitatea fabricării 
în ţară a preparatului folosit pentru pacienţii infectaţi.

Terapia analizează posibilitatea fabricării Favipiravir în țară, în colaborare cu o altă companie românească
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Data: 23.11.2020

COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. A ATRIBUIT CONTRACTUL DE ACHIZIŢII 
UTILAJE TEHNOLOGICE:

CA1 – CONTRACT DE ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE TEHNOLOGICE 
ŞI DOTĂRI DE LABORATOR LOT 2 – FURNIZARE UTILAJE TEHNOLOGICE

Compania de Apă Arieş SA. în calitate de benefi ciar al PROIECTULUI REGIONAL DEZ-
VOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA – CÂMPIA TUR-
ZII, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, cofi nanţat din Fondul de Coeziu-
ne prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, a semnat în data de 
23.11.2020 un nou Contract de achiziţii utilaje tehnologice:

- CA 1 – CONTRACT DE ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE TEHNOLOGICE ŞI DOTĂRI 
DE LABORATOR LOT 2 – FURNIZARE UTILAJE TEHNOLOGICE.

Furnizor: VESTRA INDUSTRY S.R.L.
Valoarea contractului de achiziţii echipamente şi utilaje tehnologice: 4.353.592,00 

(fără TVA)
Principalele echipamente și utilaje tehnologice care vor fi  livrare prin prezentul contract 

sunt:

1 Autocamion cu macara si bascula pentru transportat pamant 

si agregate de diferite granulatii

buc 1,00 

2 Unitate mobila pentru curatarea conductelor cu jet de apa 

de inalta presiune si cu sistem de incalzire a apei

buc 1,00 

3 Motocompresor cu ciocan pneumatic buc 2,00 

4 Autoutilitara pentru aspirat pietris din caminele de canaliza-

re prevazuta cu sistem de spalare sub presiune

buc 1,00 

5 Autospeciala combinata spalator-vidanjor, capacitate rezer-

vor 2,5 mc

buc 2,00 

Investiţiile cuprinse în Proiect vor permite continuarea strategiei de dezvoltare a infras-
tructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere 
considerabilă a calităţii serviciilor oferite întregii populaţii deservite.

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA
Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Şef UIP POIM: Mihaiela Sârb

PUBLICITATE

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Cei mai afectaţi de aceas-

tă perioadă difi cilă sunt 

elevii care susţin exame-

ne fi nale, cum ar fi  

Bacalaureatul. Pentru 

a înţelege mai bine cum 

funcţionează şcoala onli-

ne în această perioadă, 

monitorulcj.ro a luat 

„pulsul” elevilor de clasa 

a XII-a din Cluj-Napoca.

Antonio Braz şi Gadeil Tur-

cu, elevi în clasa a XII-a, au 

povestit cu ce probleme se 

confruntă ei în sistemul onli-

ne, iar cea mai mare este asi-

milarea de informaţii. Elevii 

spun că şcoala online vine la 

„pachet” cu multe dezavan-

taje pentru ei.

„Există şi avantaje în şcoala 

online, dar sunt puţine. De exem-

plu, economisim timpul pe ca-

re îl pierdeam mergând spre 

şcoală, iar pauzele sunt mai lun-

gi. Doar că aceste avantaje sunt 

îngropate de multitudinea de 

dezavantaje care există la şcoa-

la online. Sunt mulţi care nu au 

condiţiile necesare pentru a par-

ticipa la ore. Totodată, orele on-

line sunt obositoare, pentru că 

petrecem 6-7 ore în faţa unui 

ecran, iar temele sunt mult mai 

lungi faţă de anii trecuţi. Un alt 

dezavantaj este că nu se face o 

evaluare corectă a elevului, iar 

câteodată cerinţele sunt prea 

mari”, explică Antonio-Andrei 

Braz, elev în clasa a XII-a la Co-

legiul Tehnic Energetic din 

Cluj-Napoca.

„Cel mai mare dezavantaj 

al şcolii online este menţine-

rea atenţiei la ore. Orice mic 

lucru din jurul meu îmi dis-

trage atenţia. Am asimiliat 

foarte puţine informaţii până 

în momentul de faţă. Sunt 

conştient că va trebui să re-

cuperez materia”, a comple-

tat Gadiel Turcu, elev în cla-

sa a XII-a la Liceul Tehnolo-

gic Baptist „Emanuel” Cluj-Na-

poca, pentru monitroulcj.ro.

Şcoala online scoate în 
evidenţă erorile sistemului

Şcoala online este difi cilă 

atât pentru profesori, cât şi 

pentru elevi. Cei doi elevi spun 

că profesorii chiar îşi dau si-

linţa pentru a transmite infor-

maţia aşa cum trebuie, iar efor-

turile sunt mari având în ve-

dere că acest sistem este com-

plet nou pentru unii profesori.

„Liceul meu s-a organizat 

foarte bine, având în vedere 

contextul în care ne afl ăm. 

Profesorii sunt bine pregătiţi 

şi îşi dau toată silinţa în pre-

gătirea pentru examenul fi nal. 

Sunt foarte implicaţi şi înţe-

legători!”, afi rmă Gadiel.

„Şcoala online mi se pare 

total inutilă şi scoate în evi-

denţă erorile din sistemul de 

învăţământ românesc. Singu-

rul lucru bun este că profeso-

rii chiar îşi dau silinţa pentru 

a preda în sistemul acesta, ca-

re este nou şi diferit pentru 

mulţi dintre ei”, a declarat An-

tonio-Andrei.

Ce părere au elevii despre 
închiderea şcolilor?

Elevii consideră că deci-

zia Guvernului de a închide 

şcolile a fost una bună, doar 

că ar mai fi  trebuit să ia în 

considerare câteva măsuri. 

De exemplu, cei din clasa a 

XII-a să meargă fi zic câteva 

ore pentru a se pregăti pen-

tru examen, iar evaluarea din 

sistemul online ar trebui să 

fi e mult mai serioasă.

„Din punctul meu de ve-

dere, şcolile trebuiau închi-

se, dar pentru o perioadă mai 

scurtă de timp. Trebuie lua-

te nişte măsuri de evaluare 

şi predare în sistemul online 

pe care să le respecte toate 

cadrele didactice, dar şi ele-

vii. Consider că examenul tre-

buie susţinut fi zic. Putem res-

pecta toate regulile impuse 

şi până acum în contextul 

pandemiei, iar totul va fi  bi-

ne”, sublinează Antonio.

„Sunt de acord cu decizia 

luată de Guvern, cea de a în-

chide şcolile, deoarece cazu-

rile de COVID-19 cresc de la 

o zi la alta. Consider că a fost 

o alegere bună de a trece în 

sistemul online, pentru a sto-

pa răspândirea virusului, doar 

că ar fi  trebuit ca noi, din cla-

sa a XII-a, să putem merge fi -

zic la şcoală măcar pentru ma-

teriile de bac”, spune Gadiel.

Foto: Cei mai afectați de această 
perioadă difi cilă sunt elevii 
care susțin examene fi nale, 

cum ar fi  Bacalaureatul

„ȘCOALA ONLINE MI SE PARE INUTILĂ”

Profii își dau silința, 
sistemul scârțâie!
Cum decurge pregătirea online pentru examenul 
maturității? Elev de clasa a XII-a: „Acum sunt scoase 
în evidență erorile sistemului de învățământ”

Experții din educație atrag atenția că, în ritmul acesta, în 
care școlile din țară rămân închise, analfabetismul 
funcțional nu va mai fi  problema majoră cu care se va con-
frunta România. Peste câțiva ani va fi  un număr uriaș de 
copii care nu vor putea să citească sau să scrie.

În 2019, aproximativ 39% dintre români sufereau de anal-
fabetism funcțional. Aproape 40% dintre elevii din țară nu 
înţelegeau un text pe care îl citeau la prima vedere și nu 
puteau face deducţii logice simple. În clasamentul euro-
pean al analfabetismului funcţional, România ocupa primul 
loc, în anul 2019.

Aceste cifre s-au înregistrat în contextul în care școlile 
funcționau normal, iar prezența era obligatorie. Oare care 
sunt cifrele pe care le vom înregistra anul acesta, având în 
vedere că de când a început școala din septembrie, elevii 
au mers doar o lună fi zic la ore, iar fi nalul primului semes-
tru se aproprie?

Experții din educație trag un semnal de alarmă!
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O performanţă care a fost depăşită doar 
în martie 2020, când, în plină pandemie 
de coronavirus, trafi cul lunar înregistrat 
de www.monitorulcj.ro a fost de 1,16 mi-
lioane de cititori unici, care au efectuat 
1,8 milioane de afi şări.

Octombrie este cea de-a șasea lună 
consecutivă în care www.monitorulcj.ro 
este lider detaşat între site-urile de ştiri 
şi informaţii din judeţul Cluj, potrivit ci-
frelor comunicate public de BRAT (pen-
tru www.monitorulcj.ro), respectiv de tra-
fi c.ro și Google Analytics (pentru alte 6 
publicaţii online).

MonitorulCJ.ro – portalul de ştiri onli-
ne al cotidianului tipărit Monitorul de Cluj 
– este singurul site de informaţii din 
judeţul Cluj al cărui trafi c este audi-
tat BRAT (Biroul Român de Audit Trans-
media), organism independent de cer-
tifi care, din care fac parte siteuri 
de ştiri, agenţii şi regii de publicitate.

Cifrele de trafic (cititori unici, re-
spectiv pagini afişate) sunt măsurate 
după standarde internaţionale în do-
meniu şi sunt disponibile public în ca-
drul SATI (Studiul de Audienţă şi Tra-
fic Internet), pe siteul https://www.
brat.ro/sati/site/monitorulcj-ro-1/.

www.monitorulcj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj și în octombrie 2020, 
a doua lună cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,7 milioane de pagini afișate

www.monitorulcj.ro – 
portalul de ştiri online 
al cotidianului Monitorul 
de Cluj – a fost citit 
în octombrie 2020 
de 986.568 de vizitatori 
unici, care au citit 
2.768.382 de articole.

Au fost luate în calcul doar publicaţiile online relevante din judeţ, ale căror cifre de trafi c sunt disponibile public. 
Portalul de ştiri Ziua de Cluj nu are trafi cul contorizat; Ziarul Făclia are ultimele cifre disponibile public 
din septembrie 2020 (25.618 unici), iar site-ul săptămânalului Gazeta de Cluj nu mai este contorizat 
din decembrie 2019 (când a înregistrat 216.405 vizitatori unici).

unici monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 673556 409507 414752 153.429 128134 22688 0

Jun-20 632229 243715 309112 200864 88696 30357 0

Jul-20 612306 185229 326376 144210 10789 31594 0

Aug-20 807925 116238 321137 169023 99101 22973 0

Sep-20 954340 90536 333161 177837 103049 25618 0

Oct-20 986568 85100 391177 155243 70767 0 0

afi șări monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 2251135 1670308 2045548 355598 293064 72953 0

Jun-20 1929686 1146598 1639247 422823 217186 88320 0

Jul-20 1977302 809148 1924231 396503 19453 87969 0

Aug-20 2447381 361665 1625720 379189 207041 75941 0

Sep-20 2573279 308764 1668881 432959 230248 79760 0

Oct-20 2768382 291737 2276930 441219 167743 0 0

www.monitorulcj.ro şi coti-
dianul tipărit Monitorul 
de Cluj sunt editate de 
10 ani de SC Monitorul de 
Cluj SRL, o fi rmă cu acţio-
nariat din Cluj, şi sunt 
realizate de o echipă de 
11 jurnalişti, toţi absol-
venţi ai Facultăţii de Ştiin-
ţe Politice, Administrative 
şi ale Comunicării 
(FSPAC) din Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

Cotidianul Monitorul de 
Cluj este tipărit neîntre-
rupt din 26 iunie 1998 
şi este primul ziar din 
judeţul Cluj care a avut 
un site de internet (astăzi 
www.monitorulcj.ro) 
din toamna aceluiaşi an.

VEZI TRAFICUL
WWW.MONITORULCJ.RO
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

14 partide şi un singur 

candidat independent 

s-au înscris în lupta pen-

tru un loc în Parlamentul 

României, la Cluj. 

Listele acestora însumea-

ză nu mai puţin de 155 can-

didaţi pentru Camera Depu-

taţilor şi 74 de candidaţi pen-

tru Senat.

În total, 465 de parlamen-

tari – 136 senatori şi 329 de-

putaţi – vor ajunge, după 6 

decembrie, în noul legislativ 

al României. Ei vor reprezen-

ta cetăţenii din fi ecare judeţ 

al ţării, dar şi românii de pes-

te graniţe sau minorităţile na-

ţionale. Ei vor decide cum va 

arăta legislaţia României în 

următorii patru ani şi tot ei 

vor aproba sau vor fi ltra de-

ciziile şi proiectele importan-

te ale ţării. Conform legii ale-

gerilor parlamentare, numă-

rul de mandate din fi ecare 

judeţ este decis în funcţie de 

populaţie. Astfel, un deputat 

reprezintă 73.000 de locui-

tori, iar un senator 168.000 

de locuitori. Judeţului Cluj îi 

revin 4 mandate de senatori 

şi 10 mandate de deputaţi.

Partidele care și-au depus 

listele cu candidați în județul 

Cluj sunt: Uniunea Democra-

tă Maghiară din România 

(UDMR), Partidul Social De-

mocrat (PSD), Partidul Pro 

România, Alianța USR-PLUS, 

Partidul Național Liberal 

(PNL), Partidul Mișcarea Po-

pulară (PMP), Alternativa 

Dreaptă (AD), Partidul Pute-

rii Umaniste (social-liberal), 

Partidul Noua Românie 

(PNR), Alianța Renașterea 

Națională (ARN), Alianța pen-

tru Unirea Românilor (AUR), 

Partidul România Mare 

(PRM), Partidul Socialist Ro-

mân (PSR) și Partidul Ecolo-

gist Român (PER).

Tu cu cine votezi votezi 
în 6 decembrie?
155 de candidați „se bat” pe cele 10 mandate de deputați 
ce revin județului Cluj la alegerile parlamentare. Pentru cele 
4 mandate de senatori, bătălia se dă între 74 de candidați.

Uniunea Democrată Maghiară din România
Camera Deputaţilor: Csoma Botond, Talpas Botond, Oláh 
Emese, Kovrig Anamária-Magdaléna, Buzás-Fekete Mária, Zeng 
Ioan, Fugel Edina, Bodis Vasile
Senat: László Attila, Vákár István-Valentin, Csép Leylla, Póka 
Andrei-Gheorghe, Rotar Izabella-Cristina, Nagy Ana Maria

Partidul Social Democrat
Camera Deputaţilor: Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, 
Alexandru Cordoș, Ovidiu-Ioan Săcară, Horea Dorin Chirteș, 
Cornel Itu, Laura-Elena Chiorean, Mădălin-Laurenţiu Glăvan, 
Vasile Sălătioan, Teodora Muncelean, Marinel Băgăcean, 
Maria-Gabriela Gherman, Dragoș-Teodor Lup
Senat: Vasile Dîncu, Răzvan-Iulian Ciortea, Claudia-Gina 
Anastase, Mihai-Grigore Mocanu, Florin Groza, Laurenţiu Oprea

Partidul Pro România
Camera Deputaţilor: Remus-Gabriel Lăpușan, Gabriel Șteţcu, 
Maria-Florica Macrea, Vicenţiu-Mircea Irimie, Eusebiu-Daniel 
Sonica, Dan-Cristian Codrean, Anna Rusu, Iulian-Ionel Pleșa, 
Tiberiu-Ioan Bărăian, Daniel-Cozmin Șasa, Adrian-Daniel 
Morariu, Viorel-Claudiu Neamţ, Georgian-Sorin Ionescu
Senat: Adrian Magdaș, Tiberiu Grigar, Vasile-Marinel Revnic, 
Ioan-Florin Mureșan, Petruţa-Cristina Bocoș, 
Annámaria-Andreea Pop

Alianţa USR-PLUS
Camera Deputaţilor: Oana Murariu, Viorel Băltăreţu, 
Radu-Iulian Molnar, Loredana-Elena Ciubucă, Ciprian-Doru 
Rigman, Radu Ioan Chirila, Cornel Botoroagă, 
Ramona-Alexandra Toadere, Paul-Sorin Bucur, Ioan-Romică 
Hînda, Oana-Olimpia Pop, Iosif Marcu, Mihai-Adrian Vădan
Senat: Cristian Bordei, Remus Mihai Goţiu, Elek Levente, 
Manuela-Andreea Petrescu, Vlad-Aurel Cristian, Romana Harosa

Partidul Naţional Liberal
Camera Deputaţilor: Radu-Marin Moisin, Ioan-Sabin Sărmaș, 
Sorin-Dan Moldovan, Cristina Burciu, Ovidiu Vasile Cîmpean, 
Zoltan-Csaba Coraian, Marinela Marc, Daniel Vaman, Ovidiu 
Vaida, Mohammad-Bashar Molhem, Sebastian-Iacob Moga, 
Ionuţ Rusu, Florin Steopan
Senat: Nechita-Adrian Oros, Mircea Moroșan, Radu-Florin Raţiu, 
Maria Forna, Mircea-Valer Pușcă, Marius-Călin Sabo

Partidul Mişcarea Populară
Camera Deputaţilor: Avram Fiţiu, Andrei Maxim, Adrian Nap, 
Ioan Vasile Racolţa, Florin-Călin Borbely, Paul Cristian Olaru, 
Viorel Nacu, Flaviu Chișu, Daniel-Adrian Pop, Viorel Bojan, 
Aurelian Vancea, Răzvan-Daniel Pischiș, Ana-Todosia Riti
Senat: Dorinel-Ionel Munteanu, Ioan-Andrei Vereșiu, Traian 
Mureșan, Virgil Păcurar, Maria Mureșan, Andrei Iozon

Alternativa Dreaptă
Camera Deputaţilor: Adela-Dorina Mîrza, Ioana-Adriana 
Sâncrăianu, Adrian Matieș, Ariana-Isabela Gîlgău, Daniel-Valerius 
Vlad, Emil Micu, Claudia-Nicolauriana Pop, Cătălin-Ciprian 
Cîmpean, Aurelia Șerban, Daniel-Petre Bob, Eleonora Pripon, 
Ștefan-Andrei Mesaros, Adriana-Alina Câmpean
Senat: Vasile-Florin Șomlea, Dan Dumitrana, Simona Petrule, 
Claudiu-Constantin Ciotleus, Florin-Ciprian Câmpean, Nicolae 
Șerban

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)
Camera Deputaţilor: Florin-Dragoș Rusu, Ramona-Mirabela 
Mocian, Paul-Daniel Toșa, Alexandru Păcurar, Gheorghe-Bogdan 
Bârdeș, Lucian Mureșan, Ioan Rednic, Ioan-Dănuţ Moldovan, 
Sergiu-Mihai Mureșan, Crina-Ioana Moldovan, Gavril-Romulus 
Pintea, Andrei-Virgil Făt;
Senat: Ioan Pristavu, Petre Gîdăr, Ilie-Cristian Peterlecean, 
Laurenţiu Prișcu, Laura-Adela Lenart, Ionel Hurducaș.

Partidul Noua Românie
Senat: Ionuţ-Andrei Vlad

Alianţa Renaşterea Naţională
Camera Deputaţilor: Alexandra-Iulia Cozma-Colcer, David Avram
Senat: Cornel-Mugurel Popa, Ileana Șandra

Alianţa Pentru Unirea Românilor
Camera Deputaţilor: Ilie-Alin Coleșa, Simona-Teodora 
Roșca-Neacșu, Daniel Opriș, Adriana Todea, Ioana-Simina 
Crișan, Ramona Coleșa, Ioan Saucă, Alexandru-Dan Petaca, 
Roxana-Yasmina Pop, Stelian-Ioan Crișan, Lavinia-Cristina 
Sabău, Ionel-Dumitru Crișan, Daniel-Florin Danciu
Senat: Valeriu Nicula, Smaranda-Nicoleta Lup, Tudor-Daniel 
Moldovan, Florian-Ludovic Neumann, Emilia-Felicia Vlad, 
Traian Tătaru

Partidul România Mare
Camera Deputaţilor: Dan Brudașcu, Augustin-Dinu Bunea, 
Neculai Bâţu, Ion Marin, Alexandru Tulai, Ioan Benţea, Ioan 
Pohuș, Cornelia-Daniela Suciu, Liviu Popon, Dan-Ioan Mînzat, 
Mircea Simion, Claudia Pandrea, Vasile Băl
Senat: Marius Bărdaș, Ioan-Sorin Deiac, Ioan-Marin Rus, Marcel 
Handraluca, Dan-Vasile Zmolea, Andrada-Luminiţa Simion

Partidul Socialist Român
Camera Deputaţilor: Călin Urs, Aurel-Vlăduţ Blaga, Mircea Pop, 
Virginia Vereș, Gligore Păcurar, Mircea Mariș, Petru Stan, Lazar 
Mureșan, Mădălina Mureșan, Ioan Baciu, David Rus
Senat: Liviu Conţ, Teodor Irimuș, Ramona-Loveinia 
Negruţiu-Târnovean, Dumitru Purcel, Sorin-Codruţ Bularca

Partidul Ecologist Român
Camera Deputaţilor: Vasile-Petru Gherman, Anca-Livia Antal, 
Ioan Julien Ispas, Ion Sîrbu, Alina Varga-Șteţco, Irina-Sonia 
Vușcan, Daniel Danciu, Alin-Adrian Tripon, Paul-Sebastian 
Costea, Cristina-Lenuţa Giurgiuman, Augustin-Mihai Băban, 
Bogdan-Mihai Antal, Ovidiu Chiorean
Senat: Mihaela-Viviana Bandol, Dana-Maria Hangan, Ștefan 
Hosu, Gheorghe Cîrstina, Petru Marusceac, Lorin-Dumitru Cantor

Candidat Independent (Camera Deputaţilor): 
Sorin-Valeriu Naș

* în ordinea apariției pe buletinele de vot

Listele complete ale candidaţilor 
din fiecare partid, din Cluj

PUBLICITATE

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a declarat că 
în localitățile care vor fi în carantină în ziua alegerilor 
parlamentare toți cetățenii vor putea merge la vot. De 
asemenea, premierul a precizat că pentru persoanele 
aflate în carantină, izolare sau internate în spital va fi 
adusă urna mobilă.

„În toate localitățile carantinate în data de 6 decem-
brie, cetățenii își vor putea exercita dreptul de vot. Nu 
va exista nicio restricție în ceea ce privește deplasarea 
cetățenilor la secțiile de votare pentru exercitarea aces-
tui drept fundamental. Toți cetățenii care se afl ă în izo-
lare sau în carantină, fi e că sunt infectați, fi e că au venit 
dintr-o altă țară, fi e că sunt persoane care au intrat în 
contact cu persoane bolnave își vor putea exercita drep-
turile de vot. Vor vota prin intermediul urnei mobile ca-
re va veni la ei acasă. Se va permite exercitarea dreptu-
lui de vot al fi ecărui cetățean chiar dacă se afl ă în ca-
rantină, izolare, sau internat în spital din cauza 
COVID-19”, a explicat prim-ministrul.

El a mai precizat că dacă va fi  nevoie și va exista o solici-
tare de la Biroul Electoral Central, Guvernul ar putea mo-
difi ca hotărârea privind prelungirea stării de alertă, ast-
fel încât să fi e incluse printre excepții și deplasarea 
cetățenilor la secția de vot. De asemenea, prim-ministrul 
a dat asigurări că „nu există un risc suplimentar” pentru 
oameni dacă vin să voteze.

Cum se va vota în localitățile carantinate?
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În luna noiembrie, Pri-

măria Turda a primit vizita 

unei delegaţii de mari an-

treprenori, reprezentanţii 

grupului Stada, interesaţi 

să investească în munici-

piul Turda. Este vorba des-

pre : Jesus Corchero, Seni-

or Vice President Global 

Operations, (Spania), Way-

ne Snelgrove, Global Head 

of Engineering (UK), Ve-

roljub Ljubinkovic, Global 

Operations Integration Di-

rector (Serbia), Dejan Pr-

zic, Global Manufacturing 

/ Packaging Engineering Le-

ader (Serbia), Ioan Nasta-

se, JLL International, Flo-

rin Stroe, ERES Real Esta-

te, Stefano Albarosa, ERES 

Real Estate şi Christian Li-

na, ERES Real Estate.

,,Stada Group doreşte să 

investească în România, iar 

această discuţie a fost esen-

ţială pentru a pune bazele 

unei colaborări şi pentru a 

le demonstra investitorilor 

că Turda este locaţia idea-

lă pentru business-urile lor. 

Facem tot posibilul pentru 

a crea în Turda un climat 

perfect pentru mediul de 

afaceri şi pentru a le oferi 

investitorilor cele mai bu-

ne condiţii”, a declarat pri-

marul Cristian Matei. 

Turda devine un magnet 
pentru marii investitori

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Liceul Unitarian 

„János Zsigmond” 

din Cluj-Napoca propune 

elevilor de gimnaziu 

şi liceu, dar şi părinţilor, 

o restructurare din teme-

lii a programului şcolar.

În timp ce la grădiniţă, 

respectiv la clasele prima-

re, s-a reuşit fixarea unui 

orar specific, dar şi a unui 

sistem de educaţie online 

mai agreabil, conducerea 

liceului clujean susţine că 

s-a gândit la o soluţie şi 

pentru elevii de gimnaziu 

şi liceu.

Conducerea propune 
reducerea orelor 
şi a temelor de casă

Astfel, din pricina obose-

lii acumulate de elevi în fa-

ţa ecranului, care ar putea 

avea consecinţe palpabile pe 

viitor, atât din punct de ve-

dere fi zic, cât mai ales men-

tal şi sufl eteşte, conducerea 

liceului a propus un program 

inedit, mai „prietenos”.

„Suntem în faţa unor de-

cizii foarte dificile pentru că 

dezvoltarea abilităţilor ele-

vilor, extinderea şi dezvol-

tarea cunoştinţelor lor este 

o sarcină care necesită mult 

timp. Este adesea un proces 

de învăţare plin de tensiuni, 

persistent, de lungă durată, 

dar observăm, de asemenea, 

că şi elevilor le este tot mai 

greu să suporte această si-

tuaţie, care implică educa-

ţia online”, se arată într-un 

mesaj al conducerii Liceu-

lui Unitarian „János Zsig-

mond” din Cluj-Napoca.

Astfel, la solicitarea Con-

siliului de conducere a li-

ceului clujean, după con-

sultări cu personalul didac-

tic, au fost luate o serie de 

măsuri de sprijin – deo-

camdată pentru o perioa-

dă de probă, cu respecta-

rea tuturor prevederilor le-

gale – pentru a facilita edu-

caţia elevilor. Printre pro-

punerile conducerii se nu-

mără reducerea orelor, dar 

şi a temelor de casă.

Ce propune liceul clujean 
pentru a-i sprijini pe elevi?

1. La clasele V-VIII, du-

rata orelor este de ma-

xim 40 de minute. Este vor-

ba despre orele la materiile 

de examen, unde durata ore-

lor poate fi de 40 de minu-

te. În schimb, la restul ma-

teriilor este sugerată o du-

rată a orelor între 30-40 de 

minute, cu posibilitatea unor 

pauze mai lungi în anumi-

te cazuri.

2. La clasele IX-XII, ore-

le vor dura între 30 şi 

45 de minute. Timpul ma-

xim dedicat orelor se păs-

trează la materiile de exa-

men, precum şi la câteva 

materii de profil real.

3. Liceul încearcă să 

dezvolte educaţia asin-

cronă: uneori nu va începe 

lecţia online, ci elevul va în-

deplini o sarcină specifi că 

(de exemplu, scrierea unui 

eseu), care îl va elibera ast-

fel de nevoia de a sta în fa-

ţa ecranului.

4. Este propusă plani-

ficarea unei zile de 

predare asincronă (o dată 

pe lună). Astfel, în loc de 

ore online într-o anumită 

zi a fiecărei luni, elevul va 

lucra independent câteva 

ore. Excepţie fac clasele 

care se pregătesc de exa-

men, care ar avea în schimb 

o zi de predare online mai 

scurtă, exclusiv cu materi-

ile de examen.

5. Conducerea Liceu-

lui Unitarian „János 

Zsigmond” din Cluj-Napo-

ca doreşte să reducă şi nu-

mărul temelor de casă. Ast-

fel, într-o lună se poate re-

aliza un singur proiect la o 

materie, de asemenea, este 

minimalizat numărul teme-

lor pentru weekend.

6. Orele online de 

gimnastică pot fi în-

locuite de elevii care prac-

tică sport în mod regulat. 

În acest caz, conducerea 

şcolii solicită o justificare 

(certificat de club sportiv, 

aplicaţii care măsoară miş-

carea regulată, înregistrări 

video etc.). De asemenea, 

elevilor li se recomandă 

cât mai multă mişcare, 

sport, dar şi să aibă grijă 

la o alimentaţie sănătoasă 

şi variată.

7. Părinţii au fost me-

reu parteneri de în-

credere, susţine conducerea 

liceului, care îi roagă pe 

aceştia să îi susţină pe co-

pii în această situaţie deli-

cată. Părinţilor li se reco-

mandă să aibă o atitudine 

empatică, pozitivă, să-şi în-

curajeze copiii, să le ofere 

încredere şi sprijin.

8. Noul program a fost 

deja fi nalizat, iar diri-

ginţii au clarifi cat aspectele în 

cursul zilei de luni cu elevii, 

dar şi cu părinţii. Noile mă-

suri intră în vigoare de astăzi, 

24 noiembrie.

Ore mai scurte, mai puține teme!
Liceul Unitarian „János Zsigmond” din municipiul Cluj-Napoca revoluționează educația în sistemul online. 
Obosiți de orele petrecute în fața ecranului, elevii vor „respira” după reforma propusă de conducerea școlii.

Conducerea Liceului Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca propune o restructurare a programului şcolar

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca (UBB) 

ocupă primul loc 

în ţară în Metarankingul 

Universitar 2020.

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca (UBB) ocupă, 

pentru al cincilea an consecu-

tiv, prima poziţie în ţară în Me-

tarankingul Universitar-2020, 

dat publicităţi de Asociaţia Ad 

Astra a Cercetătorilor din Ro-

mânia, care stabileşte ierarhia 

universităţilor din România în 

funcţie de performanţele aca-

demice din rankingurile inter-

naţionale ale instituţiilor de în-

văţământ superior.

Doar 28 de universităţi pu-

blice dintre cele 97 de univer-

sităţi din România sunt vizi-

bile pe plan internaţional, nu-

mărul acestora fi ind în scăde-

re faţă de anul 2019 (30), dar 

mai ridicat decât în anii 2018 

– 26 de universităţi cu vizibi-

litate internaţională, 2017 – 

23 de universităţi, respectiv 

2016 – 20 de universităţi vi-

zibile pe plan internaţional.

„Universităţile din România 

ocupă diverse poziţii în rankin-

gurile academice internaţiona-

le ale universităţilor. Existând 

unele fl uctuaţii de la ranking 

la ranking, Metarankingul Uni-

versitar este necesar pentru a 

arăta concluzia mai stabilă de-

rivată din agregarea acestor ran-

kinguri individuale. Sigur că 

mă bucur că UBB ocupă prima 

poziţie în ţară, iată, în al cinci-

lea an consecutiv! Şi felicit co-

munitatea noastră academică! 

Dar, să nu ne amăgim nici noi, 

nici celelalte universităţi inclu-

se în Metarankingul Universi-

tar. Dacă nu se implementea-

ză rapid în ţară politici acade-

mice care să susţină competi-

tivitatea academică, universi-

tăţile româneşti vor regresa in-

evitabil şi se vor întâlni în cel 

mai bun caz în zona mediocri-

tăţii, cu impact negativ pentru 

competitivitatea ţării şi bunăs-

tarea oamenilor”, a declarat 

rectorul UBB, prof. univ. dr. Da-

niel David.

Metarankingul Universitar 

a fost iniţiat în anul 2016 de 

către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, fi ind continuat 

apoi, în 2017, 2018, 2019 şi 

2020 de Asociaţia Ad Astra a 

Cercetătorilor din România. 

Metarankingul Universitar 

combină, după o metodolo-

gie riguroasă certifi cată inter-

naţional în 2016, rankinguri-

le internaţionale majore ale 

universităţilor, cu focalizare 

pe cele academice, recunos-

cute de IREG Observatory.

Raportul complet cu pri-

vire la Metarankingul Uni-

versitar 2020, cuprinzând a-

tât analiza universităţilor, cât 

şi o serie de recomandări 

adresate universităţilor şi mi-

nisterelor implicate în ela-

boraraea politicilor publice 

în domeniile educaţiei şi cer-

cetării, poate fi  consultat la 

adresa www.ad-astra.ro.

UBB, prima universitate a țării 
în Metarankingul Universitar

Tablete pentru 
copii, oferite 
de Fundaţia UBB
Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (UBB) se impli-
că în acţiunile de asigurare a 
accesului la educaţie pentru co-
piii din zone defavorizate și do-
nează, în cadrul Proiectului 
„Șanse egale la educaţia online 
pentru copiii din mediul rural” 
iniţat de Fundaţia Alma Mater 
Napocensis a UBB, 50 de table-
te performante 4G pentru copiii 
din zonele rurale dezavantajate 
din judeţul Cluj.
„Așa cum suntem preocupaţi 
de accesul studenţilor noștri la 
o educaţie de calitate chiar și în 
condiţii de pandemie, ne preo-
cupă în mod foarte serios și ac-
cesul copiilor din sistemul preu-
niversitar, implicit al viitorilor 
studenţi, la un învăţământ care 
să-i ajute să-și menţină ritmul 
de învăţare fără ca parcursul de 
viaţă să le fi e afectat negativ 
de noile condiţii cărora trebuie 
să le facem faţă”, a declarat 
rectorul UBB, prof. univ. dr. 
Daniel David.
Într-o primă etapă, reprezen-
tanţii Fundaţiei, sprijiniţi de psi-
hologul Magdalena Rus, pre-
cum și de directori și diriginţi, 
au oferit 27 de echipamente 
copiilor proveniţi din familii nu-
meroase și cu risc de abandon 
școlar din zonele Nireș, Vad, 
Rugășești, Dezmir. În cea de-a 
doua etapă, coordonată de 
psih. Dan Octavian Rusu, direc-
torul executiv al Fundaţiei Alma 
Mater Napocensis a UBB, alte 
23 de echipamente, obţinute 
cu sprijinul Băncii Transilvania, 
au ajuns la Școala cu clasele 
I-VIII „Borbély Jozsef” din co-
muna Săvădisla.

Pe scurt
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la te-
lefon la 0749-892645. (6.14)

¤ Vând apartament în supr. 41 mp, 
mobilat, utilat modern, în bloc cu 
cărămidă cu mansardă, 4 etaje, cu 
lift, curată, parcare păzită, zonă liniș-
tită, str. Beiușului, poate fi  ocupat la 
vânzare. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (7.7)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

CASE/CABANE

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

¤ 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.

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

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

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, str. 
Stejarului (Cetatea Fetei), supra-
faţa de 1200 mp, cadastrat, preţ 
38 euro/mp. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0755-076628. (4.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curenty electric în zonă. merită 
văzut! Pentru informaţii și ate de-

talii sunaţi la tel. 0748-882701. 
(4.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
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 eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ 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, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (4.7)

¤ 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. (4.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare 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.

¤ 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.

¤ 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.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în cart. Mărăști, zona cinema, 
centrală proprie, utilat complet, 
preţ 300 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la nr. de tel. 
0758-051260. (1.7)

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 

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.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completa�i CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) �i ve�i 
beneficia GRATUIT de dou� anun�uri de mic� publicitate! 

Anun�urile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Cita�ii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ �i „Mul�umiri prezi c� toare“ se taxeaz� integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redac�iei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME �I PRENUME: 

ADRES�:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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 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.

¤ 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.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

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

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

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

¤ 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. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (2.14)

¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi ni-
sări, lavabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe lemn, 
fi er, trag glet. Mă puteţi contacta la 
nr. de tel. 0749-974302. (4.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (2.7)

¤ Ehipă formată din două persoane, 
caută de lucru ca șofer pentru curse 
tur-retur, weekenduri libere sau la 
două săptămâni, în comunitatea eu-
ropeană. Pentru alte informaţii și de-
talii sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (4.7)

KINETOISTRATIE SRL 
– Servicii de recuperare 

medicală de înaltă 
performanță prin 

kinetoterapie la domiciliu. 
Contact: 0733 184 805

(4.5)

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

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la te-
lefon 0742-431611.

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngriji-
re persoane bolnave, ofer îngriji-
re, fac curat în podurim curţi, zu-
grăvesc, îngrijesc oi și vaci.. Aș-
tept să fi u contactat la 
0755-846290 sau 0749-974302. 
(1.7)

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

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

¤ 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.

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (1.7)

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

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

UZ CASNIC

¤ 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. (1.11)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0733-612054. (1.14)

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

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

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

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

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (1.14)

¤ 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 2 dulapuri din lemn masiv, 
cu furnir din nuc. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ 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.

MEDITAŢII

¤ Profesor de limba germană cu 
experienţă vastă în domeniu, ofer 
meditaţii la diverse niveluri, de la 
începători până la avansaţi. Cer și 
ofer seriozitate. Întâlnirile la curs 
nu se calculează în ore, ci în ședin-
ţă. Durata unei ședinţe este de 
aproximativ 1 oră și 30-40 de mi-
nute în funcţie de capacitatea de 
concentrare a persoanei respecti-
ve. Preţul este 80 de RON. Tel. 
0751-975749. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(1.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (1.14)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.11)

¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (4.14)

¤ 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. (4.7)

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

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(4.7)

¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (4.7)

¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând sanuri pentru cizme băr-
bătești, nr. 41.42. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (4.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, sta-
re foarte bună și fi er de călcat ru-
sesc, model vechi, nefolosit. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 19 
spre 20 octombrie, în zona str. Ta-
che Ionescu –Arieșului-Albinii, are 5 
ani. Vă rugăm să ne sunaţi la tele-
fonul 0745-015279, dacă aţi vă-
zut-o sau știţi ceva de ea. Ne este 
foarte dragă și trebuie să ajungă 
acasă. Oferim recompensă mare!

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc domn din zo-
dia fecioară, capricorn, pești, 
poţi fi  născut în anii 1972, 1975, 
1987. Eu sunt o blondă romanti-
că, delicată, fără obligaţii. Cei in-
teresaţi sunt rugaţi să trimită 
scrisoare la adresa Florești, str. 
Răzoare 156, Bl. C4, ap. 15, jud. 
Cluj (cod Kathy). (7.7)

PIERDERI

¤ DYA SUPREME RESIDENCE 
S.R.L., C.U.I. 42410014, 
J12/1045/2020, pierdut certifi cat 
constatator pentru activităţi la se-
diu nr. 19427/2020. Îl declar nul.

¤ Subscrisa DOFER CONSTRUC-
TII S.R.L. cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Moldovei, nr. 1, jud. 
Cluj, J12/1188/2002, C.U.I. 
14706031, declar pierdut certi-
fi cat constatator eliberat în baza 
Declaraţiei model 2 nr. 79097 
din 20.12.2007. Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi catul de înregis-
trare al fi rmei S.C. LEVIS AUTO-
MOBILE S.R.L., înregistrată în 
Cluj-Napoca, Str. Victor Felea Nr. 
6, ap. 4, înregistrată la registrul 
Comerţului J12/2113/2010, RO 
27807313. Se declară nul.

¤ S.C. LUC SIMBOL S.R.L., 
anunţă pierderea autorizaţiei de 
transport nr. 2062/31.12.2019 
și a autorizaţiilor de taxi nr. 
2226/31.12.2019 și nr. 
2227/31.12.2019, emise de 
Primăria municipiului Cluj-Na-
poca. Le declar nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN COMUNA IARA 

Unitatea administrativ-teritorială Iara, județul Cluj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 8, 13, 26, 27, 28 , 29 , 131 – în 
locurile numite popular „Meghieş, Dos, Mazărişti, Toptile, 
Cânepişti, Valea lui Balin, Valea Agrişului, Oşel“, începând 
cu data de 02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 14 
alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare. Cererile de 
rectifi care a documentelor tehnice vor fi  depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: Claudiu Opre, 0747788585.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

GIUREA CONSTANTIN ŞI RAFAI IULIANA ALEXANDRA 
în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu: „PUZ introducere 
teren în intravilan, parcelare teren, construire case unifamiliale, 
accese, împrejmuiri, branşamente şi racorduri la reţele de 
utilităţi urbane“, Baciu, f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, str. Avram Iancu nr. 408F, et. 6, ap. 54, com. 
Florești, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00, din data 24.11.2020.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 10.12.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro
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Patru puncte în 
primele trei meciuri 
pentru handbalişti
Formaţia masculină de hand-
bal a CS Universitatea Cluj a 
obţinut 4 puncte de la primul 
turneu al Diviziei A, desfășu-
rat în perioada 20-22 noiem-
brie, la Sala „Gheorghe 
Bariţiu” din Turda. În cadrul 
acestui turneu, handbaliștii 
universitari au disputat 3 me-
ciuri, obţinând o victorie, o 
înfrângere și un egal.
În prima etapă, ”U” Cluj a 
pierdut cu scorul de 27 la 29 
în faţa formaţiei CSM 
Sighișoara, la pauză scorul fi-
ind 13-12 pentru clujeni. În 
partida cu CCS Szejke 
Odorheiu-Secuiesc, „studen-
ţii” au reușit să obţină victo-
ria cu 26-24 (15-10), iar dis-
puta cu formaţia CNOPJ 
Timișoara s-a încheiat la ega-
litate, 25-25 (13-10 la pauză 
pentru „alb-negri”).
„Mulţumim Federaţiei 
Române de Handbal pentru 
organizarea turneului de la 
Turda. Ne-a fost dor să jucăm 
din nou, ne-a fost dor de me-
ciuri, de competiţie. Felicit ju-
cătorii noștri pentru determi-
narea arătată și felicit în ega-
lă măsură adversarii de la 
Sighișoara, Odorhei și 
Timișoara. Împreună am ju-
cat meciuri extrem de strânse 
și frumoase, toate decise în 
ultimele minute. Avem o 
echipă tânără, jucătorii mun-
cesc din greu și sunt sigur că 
vom avea rezultate din ce în 
ce mai bune. Din păcate 
ne-au lipsit doi jucători de 
bază, extrema stângă 
Szabolcs Putnoky și portarul 
Vlad Coman, dar mă bucur să 
anunţ debutul, la doar 16 ani 
a lui Alex Coroian, un tânăr 
talentat care promite mult. 
Privim cu încredere și speran-
ţă spre următoarele confrun-
tări”, a declarat conducerea 
secţiei de handbal masculin, 
prin Liviu Hossu.

Victorie uriaşă 
pentru voleibaliste
Echipa de volei feminin „U” 
NTT Data Cluj a participat la 
sfârșitul săptămânii trecute la 
turneul 3 al Diviziei A1, gru-
pa 4, desfășurat în Sala 
Polivalentă Dinamo. 
Voleibalistele universitare au 
întâlnit gazdele de la CS 
Dinamo București în faţa că-
rora au cedat cu scorul de 3-1 
(25-18, 25-22, 22-25, 
25-18). Meciul doi al turneu-
lui a fost în compania forma-
ţiei CSU Belor Galaţi, „stu-
dentele” reușind să se impu-
nă după o oră și 46 de minu-
te de joc, cu 3-2 (17-25, 
25-21, 12-25, 25-16, 15-9).
„Turneul de la București a 
fost greu mai ales din punct 
de vedere emoţional, dar s-a 
încheiat cu o victorie munci-
tă! Mă bucur că am putut tre-
ce peste eșecul meciului cu 
Dinamo reușind să strângem 
rândurile și să câștigăm cu 
CSU Belor”, a spus Luminiţa 
Trombiţaș, antrenoarea „U” 
NTT Data Cluj.
Următorul turneu pentru vo-
leibalistele universitare este 
programat în perioada 30 
noiembrie-1 decembrie, la 
Medgidia. Acolo vor întâlni 
echipele CS Medgidia și CSM 
Volei Alba Blaj.

Pe scurt
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Clubul Universitatea Cluj 

a luat naştere pe 23 noiem-

brie, 1919, fi ind înfi nţat 

la Budapesta de Societatea 

Sportivă a Studenţilor 

Români din Cluj. După cum 

bine se ştie, primul preşedin-

te al Universităţii a fost 

marele profesor Iuliu 

Haţieganu, cel care a devenit 

un simbol pentru „U” Cluj.

Primul meci ofi cial disputat 

de Universitatea Cluj a avut loc 

pe 16 mai, 1920, la Arad, împo-

triva Gloriei. Mihai Tripa şi An-

drei Suciu, doi componenţi ai 

clubului, au adus primele echi-

pamente de la Praga în culorile 

alb şi negru. Echipa a izbutit la 

vremea respectivă să se impună 

cu 3-1 graţie golurilor marcate 

de Crâsnic II, Târla şi Vatian.

Un singur trofeu 
în 101 ani de existenţă

„U” a devenit treptat echi-

pa simbol al Clujului, dar cu 

toate acestea formaţia a izbu-

tit să câştige un singur trofeu 

în 101 ani de existenţă.

Universitatea Cluj reuşea 

pe 11 iulie 1965 să câştige Cu-

pa României, într-o perioadă 

în care echipa se numea Ştiin-

ţa. Clujenii au remizat, 2-2, în 

semifi nale cu Progresul Bucu-

reşti, dar la vremea respectivă 

se califi ca mai departe echipa 

care avea lotul mai tânăr în 

caz de egalitate. Ştiinta avea o 

medie de vârstă de 26 de ani, 

11 luni si 24 de zile, iar Pro-

gresul – 27 de ani, o lună şi 

25 de zile.

Clujenii izbuteau să câştige 

cu 2-1 fi nala cu Dinamo Piteşti 

după un meci în care Remus 

Câmpeanu şi Zoltan Ivansuc 

marcau golurile fericirii. „Stu-

denţii” reuşeau atunci să adu-

că primul şi unicul trofeu din 

istoria clubului.

Ştiinta Cluj – Dinamo Pi-
teşti 2-1
¤ Marcatori: R. Câmpeanu 11, 

Ivansuc 55 / Turcan 65

¤ Ştiinta: Mogut – Marcu, Geor-

gescu, Grajdeanu, R. Câmpea-

nu – V. Alexandru, Nesu – N. 

Szabo, Ivansuc, Adam, I. Suciu. 

Antrenor: Andrei Sepsi.

¤ Dinamo: Niculescu (17 Ma-

tache) – Gh. Radu, Stoenescu, 

Stelian, Badea – Târcovnicu, Do-

brin (62 Zimmer) – Ionescu, 

Turcan, N. Nagy, C. David. An-

trenor: Vintila Mărdărescu.

¤ Arbitri: N. Mihăilescu, Al. Pâr-

vu, M. Nita (toti din Bucuresti)

¤ Data: 11 iulie 1965

¤ Stadion: Republicii (Bucuresti).

¤ Spectatori: 30.000.

(sursa: săptămânalul Clujeanul)

De la agonie la extaz 
în ultimii 21 de ani

Universitatea Cluj şi-a în-

ceput declinul în 1999, atunci 

când retrograda din prima li-

gă după un sezon dezastru-

os. Patru victorii şi patru ega-

luri au fost prea puţin pen-

tru rămânerea în primul eşa-

lon fotbalistic. În plus, apă-

rarea a încasat 92 de goluri 

şi a fost doar o glumă pen-

tru atacanţii adverşi.

Dezastrul a continuat şi 

în sezonul următor, iar Uni-

versitatea Cluj avea să ajun-

gă până în Divizia C. Cluje-

nii s-au întors în Divizia A 

abia în 2007, dar aveau să 

retrogradeze din nou în sta-

giunea următoare.

În 2009, echipa a promovat 

din nou în primul eşalon fotba-

listic şi reuşea să rămână cinci 

ani în elita fotbalului românesc 

sub conducerea lui Florian Wal-

ter. „U” a reuşit inclusiv o cali-

fi care în fi nala Cupei Români-

ei, pierdută cu 3-0 în faţa celor 

de la FCSB (Steaua). Omul de 

afaceri avea să plece de la „U” 

Cluj în 2015, iar echipa a fost 

retrogradată în Liga a 3-a din 

cauza restanţelor fi nanciare.

Universitatea Cluj nu a ce-

dat nici după această lovitură 

şi avea să se reformeze în 2016, 

atunci când alături de Primă-

ria Cluj-Napoca şi universită-

ţiile clujene a fost reclădită for-

maţia care era condusă de foşti 

jucători legendari.

„U” a reuşit două promo-

vări consecutive din Liga a 4-a 

în Liga a 3-a, respectiv Liga a 

3-a spre Liga a 2-a. Fanii Uni-

versităţii visau la o promovare 

istorică în vara lui 2019, atunci 

când echipa se pregătea de cen-

tenar, însă sărbătoarea a fost 

întreruptă de pierderea baraju-

lui cu FC Hermannstadt.

Cluj Arena a găzduit peste 

25.000 de spectatori la meciul 

de promovare, dar sibienii aveau 

să câştige cu 2-0 sub Feleac, iar 

victoria cu 1-0 a fost insufi cien-

tă pentru Universitatea la retur.

Universitatea a visat şi în se-

zonul 2019/2020 la promova-

rea în Liga 1, dar a fost depar-

te de marele vis. Echipa se zba-

te acum pentru a urca în pri-

mul eşalon fotbalistic şi ocupă 

locul 12 în clasament cu 11 me-

ciuri şi 17 puncte acumulate.

La Mulţi Ani, 
Universitatea Cluj!

„U” Cluj la 101 ani!
Două culori, o singură iubire...
„U” Cluj a împlinit ieri, 23 noiembrie, 101 ani de existenţă şi visează să revină 
pe prima scenă a fotbalului românesc

„U” Cluj a ajuns la 101 ani! Pandemia de COVID-19 a amânat orice sărbătoare...

- portar: Mihai Tripa 
(student la Politehnica din Praga)

- fundaș dreapta: Aurel Guga 
(student Academia Comercială)

- fundaș stânga: Eugen Metainu (
student la Drept)

- mijlocaș dreapta: Brutus Ratiu 
(student la Drept)

- mijlocaș central: Ioan Nichin (student la Drept)

- mijlocaș stânga: Petrila Petica (student la Drept)

- mărginaș dreapta: Arcadie Crâsnic I 
(student la Medicina)

- inter dreapta: Sabin Vatianu 
(student la Medicină)

- centru atacant: Eugen Crâsnic II 
(student la Drept)

- inter stânga: Sabin Târla (student la Drept)

- mărginaș stânga: Nicolae Gruescu 
(student la Medicină)

Cine a făcut parte din prima echipă a Universităţii Cluj?

Campioana CFR Cluj 

a fost învinsă acasă de UTA 

Arad cu scorul de 1-0 (0-0), 

duminică seara, 

într-un meci din etapa 

a 11-a a Ligii I de fotbal.

Nou-promovata s-a impus 

prin golul marcat de Ioan Hora 

(75), fost jucător la CFR.

CFR a dominat steril jocul, 

având o bară prin Alex Chipciu 

(42). În min. 41, Erico (UTA) a 

fost aproape de autogol, dar por-

tarul Mihai Iacob a respins. UTA 

a avut şi ea o ocazie notabilă, 

prin Valentin Buhăcianu (51).

La CFR a debutat fundaşul 

croat Ivica Zunic, al cărui trans-

fer a fost anunţat de club câte-

va ore mai devreme.

CFR a pierdut ultimele do-

uă meciuri jucate acasă. UTA 

e neînvinsă în deplasare în 

acest sezon, având victorii la 

Dinamo, Botoşani şi Cluj, ală-

turi de trei egaluri.

FC CFR 1907 Cluj – UTA 
Arad 0-1 (0-0), Stadion „Dr. 
Constantin Rădulescu”
A marcat: Ioan Hora (75).

Arbitru: Iulian Călin (Ştefă-

neşti/Argeş); arbitri asistenţi: 

George Florin Neacşu (Câmpu-

lung Muscel), Romică Bîrdeş 

(Piteşti); arbitru de rezervă: Ro-

bert Avram (Piteşti)

Zunic a debutat la CFR Cluj. 
„Feroviarii” au pierdut cu UTA.
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