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ANUNȚ IMPORTANT
• Programul autobuzelor în ziua alegerilor

Proiectul conform căruia Creşa 
Ursuleţul din Mănăştur de pe strada 
Meziad, numărul 4, se va extinde cu 
un corp de clădire în regim de înăl-
ţime P+3E, a fost votat astăzi şi a 
trecut în unanimitate în şedinţa ex-
traordinară a Consiliului Local. Va-
loarea totală a investiţiei este de 
8.899.967 de lei.

Viitorul corp al instituţiei va fi  re-
alizat pe fundaţii izolate din beton 
cu structură din stâlpi şi planşee tip 
dală din beton armat. Acoperişul va 
fi  tip terasă, peste etajul 3.

În prezent există 9 locuri de par-
care, dar urmează să se realizeze 
încă 8 locuri pentru noul corp, unul 
destinat persoanelor cu dizabilităţi.

Copiii vor ocupa compartimentele de 
la parter şi etajul 1, cu o capacitate de 6 
grupe a câte 15 preşcolari fiecare. Aşadar, 
prin extinderea grădiniţei se adaugă 90 de 
locuri pentru copii. În prezent, creşa a-
re o capacitate totală de 120 de locuri.

Birourile pentru conducerea ad-
ministrativă a Centrului Bugetar de 
Administrare Creşe vor funcţiona la 
etajele 2 și 3.
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Clujul, în topul județelor 
bogate din România

32 de elevi și 14 profesori 
s-au infectat cu COVID-19

Studenții străini 
iau cu asalt UMF Cluj!

Judeţul Cluj a înregistrat anul trecut 
o cifră de afaceri de 65,7 miliarde de lei 
şi peste 180.000 de angajaţi. Pagina 4

Mai multe cazuri de COVID-19 în școli, 
atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor. 
Cursurile se desfășoară online. Pagina 5

UMF a înregistrat cea mai mare concurenţă 
din ultimii 6 ani pentru locurile studenţilor 
care vin din străinătate. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Escapadă de weekend la Piatra lui Dan

Duminică votăm în siguranță. Ce reguli respectăm?  

Piatra lui Dan îţi oferă un traseu destul de uşor şi perfect pentru o recreere de weekend. Destinaţia fina-
lă se află la înălţime, iar de acolo poţi vedea lacul Tarnița şi vegetaţia din jurul acestuia. Pagina 6

monitorul weekendde

P. 7

Situația epidemiei de coronavirus

118.054 de persoane infectate la nivel național

2.302.828 de teste prelucrate

506 pacienți la Terapie Intensivă

3.041 cazuri confi rmate la Cluj

94.877 vindecați

4.591 decese
*până la închiderea ediției

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informează 
publicul călator că duminică, 27 septembrie 2020, programul 
mijloacelor de transport în comun in municipiul Cluj-Napoca 
se va desfășura între orele 5:30 – 23:00.

• Trasee modificate cu ocazia raliului
- În data de 25 septembrie 2020, ca urmare a închiderii trafi cu-
lui rutier, între orele 19:45 – 23:00, pe str. Făgetului de la inter-
secţia cu Drumul Sfantul Ioan până la intersecţia cu DJ 107R, 
pe linia M16 (P-ta Stefan cel Mare – Pasaj Ciurila) nu se va pu-
tea efectua cursa de la ora 20:05 din P-ţa Stefan cel Mare.
- În data de 26 septembrie 2020, ca urmare a închiderii trafi -
cului rutier, între orele 15:45 – 18:45, pe str. Făgetului de la in-
tersecţia cu str. Eugen Ionesco până la intersecţia cu DJ 107R, 
pe linia M16 (P-ta Stefan cel Mare – Pasaj Ciurila) nu se va 
efectua cursa de la ora 18:10 din P-ta Ştefan cel Mare.

EDUCAȚIE

O creșă din Mănăștur se extinde. 
Câte locuri noi vor fi create?
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

140/210C
Ploaie

110/140C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

17°/22° Ploaie

17°/23° Ploaie

13°/21° Ploaie

15°/22° Ploaie

11°/15° Ploaie

11°/15° Ploaie

9°/13° Înnorat

11°/16° Înnorat
12°/19° Ploaie

8°/16° Ploaie

12°/17° Ploaie

9°/16° Ploaie

11°/16° Înnorat

5°/11° Înnorat

8°/12° Înnorat

8°/11° Înnorat
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

25 septembrie

2002:  În Siberia se produce 
Evenimentul din Vitim, un po-
sibil impact al unui corp ceresc 
cu Pământul.

2005: Pilotul spaniol 
Fernando Alonso devine cel 
mai tânăr campion mondial 
de Formula 1, detronându-l 
pe celebrul Michael 
Schumacher.

26 septembrie

1969: Formația The Beatles a 
lansat albumul de studio 
Abbey Road.
2005: Soldatul american 
Lynndie England este găsită vi-
novată în scandalul de tortura 
de la închisoarea Abu Ghraib în 

timpul ocupației din Irak. A do-
ua zi, ea a fost condamnată la 
trei ani de închisoare.

27 septembrie

1939: Al Doilea Război 
Mondial: Varșovia capitulează în 
fața trupelor germane care au 
asediat orașul timp de zece zile.
1940: Al Doilea Război 
Mondial: Este încheiat, la 
Berlin, „Pactul Tripartit” între 
Germania, Italia și Japonia, prin 
care cele trei țări își promit aju-
tor multilateral pentru instaura-
rea unei „noi ordini” mondiale.
2008: Astronautul chinez 
Zhai Zhigang devine prima 
persoană chineză care zboară 
în spațiu (Shenzhou 7).

120/230C
Înnorat
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DEJ
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BELIŞ

VALEA IERII
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14°/24° Înnorat

14°/24° Înnorat

14°/22° Înnorat

13°/24° Înnorat
13°/22° Înnorat
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12°/20° Înnorat
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Reprezentantul României 

la Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii, medicul 

Alexandru Rafi la, a vorbit 

despre vaccinul împotriva 

coronavirusului şi despre 

ce implică transportul 

acestuia, care trebuie efec-

tuat în condiţii speciale.

Medicul este de părere că 

un potenţial vaccin, în mo-

mentul în care va fi  autorizat, 

va trebui administrat, mai în-

tâi, persoanelor cu risc.

„În primul rând, dacă se 

va reuşi obţinerea unui vac-

cin într-un timp scurt, pen-

tru că deocamdată discutăm 

despre vaccinuri-candidat 

adică unele care nu au fost 

autorizate, trebuie adminis-

trat persoanelor din catego-

riile vulnerabile şi persona-

lului medical”, a spus el.

România nu este pregătită 
pentru a transporta 
vaccinurile

Rafila a atras atenţia a-

supra modului de organiza-

re, administrare şi de trans-

port al vaccinului:

„Dacă tot vrem să arătăm 

că suntem silitori în a fur-

niza populaţiei vaccinul, ar 

trebui de mâine să ne pre-

ocupe modul de organizare, 

de logistică, centrele de vac-

cinare, cine să administre-

ze vaccinul. Să se facă car-

tografia tuturor grupurilor 

vulnerabile, să poată fi vac-

cinate”, a spus medicul.

De asemenea, medicul a 

explicat procesul prin care 

ar trebui să fie transportat 

vaccinul, într-un mod co-

respunzător, fiind de păre-

re că ţara noastră nu este 

pregătită pentru un astfel 

de transport.

„Vaccinurile noi, revolu-

ţionare, care conţin ARN tre-

buie transportate congelate 

la minus 70-80 de grade şi 

nu există nici o ţară, inclu-

siv România, cu o capacita-

te de stocare la o astfel de 

temperatură. Ele vor fi li-

vrate în recipiente care con-

ţin gheaţă carbonică şi ca-

re trebuie să ajungă direct 

în centrele de vaccinare, un-

de pot să rămână refrigera-

te timp de câteva zile”, a 

spus Alexandru Rafila.

Bătrânii vor avea nevoie 
de câte două doze de vaccin

„Mai mult, aceste vacci-

nuri se vor administra în do-

uă doze, cel mai probabil, 

multora dintre persoanele 

benefi ciare, pentru că mai 

ales persoanele vârstnice au 

nevoie de o stimulare imu-

nitară mai consistentă şi cred 

că lucrul acesta este extrem 

de important, să avem o stra-

tegie şi o logistică organiza-

tă”, a explicat Rafi la.

El s-a declarat îngrijorat 

de modul în care România 

se pregăteşte pentru primi-

rea vaccinului:

„Eu sunt foarte îngrijo-

rat, văzând cum ne mişcăm 

în zona organizatorică, că 

va exista acest vaccin dis-

ponibil, Comisia Europeană 

şi-a făcut treaba, România 

va putea primi vaccinul şi 

organizarea pentru adminis-

trarea vaccinului nu ştiu da-

că va fi gata. Cred că lucrul 

acesta trebuie de acum în-

ceput, astfel încât în even-

tualitatea în care acest vac-

cin va fi disponibil să poa-

tă fi administrat într-un timp 

cât mai scurt unui număr 

mare de persoane”, a con-

chis el pentru Digi24.

Bătrânii vor avea nevoie 
de 2 doze de vaccin anti-Covid
România nu este pregătită pentru transportul vaccinurilor

Cei vârstnici vor avea nevoie de două doze de vaccin împotriva coronaviruslui

ALEXANDRU RAFILA 
| medic

„Mai mult, 
aceste vaccinuri 
se vor administra 
în două doze, cel mai 
probabil, multora 
dintre persoanele 
benefi ciare, pentru 
că mai ales 
persoanele vârstnice 
au nevoie de o 
stimulare imunitară 
mai consistentă şi 
cred că lucrul acesta 
este extrem de 
important, să avem 
o strategie şi o 
logistică organizată“
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Municipalitatea anunţă 

punerea în funcţiune a 

instalaţiei de semaforizare 

de pe Calea Turzii nr. 77.

Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca anunţă pune-

rea în funcţiune a instala-

ţiei de semaforizare de la 

trecerea de pietoni nou în-

fiinţată pe Calea Turzii nr. 

77, din apropierea staţiei 

de transport în comun, pe 

direcţia de coborâre spre 

centrul oraşului.

Menţionăm că traversarea 

pietonilor se face prin acţi-

onarea butoanelor pentru so-

licitarea culorii verzi. Ca şi 

măsură suplimentară, în zo-

nă au fost instalate si limi-

tatoare de viteză, pentru fi -

ecare sens de circulaţie, îna-

intea trecerii de pietoni.

„Rugăm conducătorii auto 

şi pietonii să circule cu pruden-

ţă în zona menţionată şi să res-

pecte noile reglementări de cir-

culaţie”, transmit autorităţile.

Un nou semafor a fost pus 
în funcţiune pe Calea Turzii

Curtea Constituţională 

a României a respins, 

joi, sesizarea Guvernului 

şi decis că alocaţiile copi-

ilor trebuie dublate 

şi nu crescute etapizat.

Curtea Constituţională a Ro-

mâniei a respins, joi, ca neîn-

temeiată, sesizarea Guvernu-

lui referitoare la Legea de res-

pingere a OUG 123/2020 pen-

tru modifi carea articolului 3 

din Legea 61/1993 privind alo-

caţia de stat pentru copii.

Judecătorii CCR au decis 

respingerea sesizării Guver-

nului privind legea care res-

pinge Ordonanţa de urgenţă 

ce prevede creşterea etapiza-

tă a alocaţiilor copiilor. Ast-

fel, alocaţiile copiilor trebu-

ie să fi e dublate.

Ordonanţa de urgenţă adop-

tată de Guvern prevedea o creş-

tere de 20% de la 1 septembrie, 

iar următoarele creşteri să fi e fă-

cute de două ori pe an: 20% pe 

1 ianuarie şi 1 iulie, până în 2022.

Legea prin care urmau să 

fi e mărite alocaţiile a fost pro-

mulgată pe 14 ianuarie de pre-

şedintele Klaus Iohannis.

Alocaţiile trebuiau să fi e 

dublate de la 150 de lei la 300 

de lei, respectiv de la 300 la 

600 de lei pentru copiii cu diza-

bilităţi începând cu 1 martie, 

dar Guvernul Orban a emis o 

OUG pentru a proroga terme-

nul din cauza lipsei de bani.

Alocaţiile pentru copii 
vor fi dublate!

O poartă metalică 

de fotbal a căzut peste 

un băiat de 10 ani,

pe terenul de fotbal din 

parcul de pe Bulevardul 

1 Decembrie din 

Grigorescu. Terenul 

a fost închis provizoriu 

după incident.

Conform relatărilor de la 

faţa locului şi a spuselor ta-

tălui său, copilul s-ar fi agă-

ţat de poartă, moment în ca-

re poarta s-a desprins şi l-a 

lovit în tâmplă, scriu cei de 

la EBS Radio. Băiatul a pri-

mit îngrijiri pe teren, pre-

zentându-se atât poliţia, cât 

şi echipajele medicale de ur-

genţă, după care a fost trans-

portat la spital.

„S-a jucat fotbal, s-a prins 

de poartă şi poarta a căzut 

peste el. Soţia a fost cu co-

pilul, pe mine m-a anunţat 

că s-a întâmplat accidentul 

şi că a fost lovit, în aşa fel 

încât copilul a leşinat. Şi-a 

revenit, dar are o leziune la 

cap, e la Urgenţa de copii”, 

a declarat tatăl băiatului 

pentru sursa menţionată.

Criminaliştii au documen-

tat situaţia mai bine şi au 

verificat, împreună cu tatăl 

copilului, cât de stabilă es-

te cealaltă poartă, care s-a 

dovendit a fii destul de in-

stabilă. Un angajat care în-

chide cu lacăt terenul de 

obicei, a explicat faptul că 

porţile sunt prinse la pământ 

cu multe şuruburi, lucru ca-

re ar trebui să confere sufi-

cientă stabilitate dacă sunt 

utilizate în mod corect.

Reprezentanţi ai Inspec-

toratului de Poliţie din Cluj 

au afirmat că s-a deschis un 

dosar penal pentru vătăma-

re din culpă.

„La data de 23 septembrie 

a.c., în jurul orei 19:40, po-

liţiştii din cadrul Poliţiei mu-

nicipiului Cluj-Napoca au fost 

sesizaţi cu privire la rănirea 

unui minor de 10 ani, din 

Cluj-Napoca, care se afl a pe 

un teren de fotbal din ace-

eaşi localitate. În fapt, la ace-

eaşi dată, în timp ce minorul 

se afl a pe un teren de sport 

din municipiul Cluj-Napoca, 

o poartă metalică a cazut a-

supra sa, rănindu-l. Acesta a 

fost transportat la o unitate 

medicală pentru acordarea 

îngrijirilor de specialitate. În 

cauză se efectuează cercetări 

sub aspectul săvârşirii infrac-

ţiunii de vătămare corporală 

din culpă, faptă prevăzută şi 

pedepsită de Codul penal”, 

au precizat reprezentanţii.

O poartă de fotbal 
a căzut peste un copil 
Incidentul s-a petrecut în parcul de pe Bulevardul 1 Decembrie din Grigorescu 

O poartă de fotbal a căzut peste un băiat de 10 ani, pe terenul din parcul de pe Bulevardul 1 Decembrie din Grigorescu
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Judeţul Cluj 

a înregistrat anul trecut 

o cifră de afaceri 

de 65,7 miliarde de lei 

şi peste 180.000 de angajaţi.

Judeţul Cluj se afl ă printre 

primele locuri la cifra de afa-

ceri din România, în urma u-

nei analize realizată de KeysFin 

Local Business,

În funcţie de numărul de 

companii existente, Clujul se 

afl ă pe locul doi, imediat du-

pă Capitală, cu 42.900 de com-

panii (6,3% din total). Bucu-

reştiul are 139.900 de mii de 

companii înregistrate în 2019.

Cifra de afaceri a crescut 

în ultimii patru ani, Clujul 

ajungând pe locul 4 în 2019, 

fi ind unul dintre cele mai bo-

gate judeţe din România. Ju-

deţul înregistrând anul trecut 

o cifră de afaceri de 65,7 mi-

liarde de lei.

Sectoarele de activitate 
cele mai productive

Când vorbim de sectoare-

le de activitate, comerţul pre-

domină în toate judeţele din 

România. De asemenea, con-

strucţiile, Industria Prelcucră-

toare, dar şi IT&C-ul ocupă 

locuri fruntaşe în sectoarele 

de activitate.

Clujul se afl ă pe locul doi 

la comerţ cu un număr de 

9.700 de fi rme şi o cifră de 

afaceri de 24,7 miliarde de lei 

(4% din sector).

Construcţiile sunt popu-

lare în Bucureşti, Cluj şi Ti-

miş, aceste trei judeţe fiind 

cele mai importante pentru 

acest domeniu de activita-

te. Clujul se află pe locul 

doi, imediat după Bucureşti 

cu 5.100 de companii şi cu 

6,9 miliarde de lei la cifră 

de afaceri.

Domeniul IT&C devine din 

ce în ce mai activ în marele ju-

deţe din România, şi din nou 

Clujul se afl ă pe locul doi şi în 

acest domeniu de activitate cu 

2.900 de companii şi o cifră de 

afaceri de 5,7 miliarde de lei.

Când vorbim de cele mai 

muncitoare judeţe, Clujul se 

afl ă în topul României, aces-

ta înregistând 183.700 de an-

gajaţi în anul 2019.

Analiza are la bază datele 

fi nanciare la 2019 raportate 

de companii la Ministerul Fi-

nanţelor până în momentul 

extragerii informaţiilor, în sep-

tembrie 2020. Datele pot su-

feri modifi cări până la sfârşi-

tul lui 2020.

Clujul, în topul judeţelor 
bogate din România
Cifra de afaceri a crescut în ultimii patru ani, Clujul ajungând pe locul 4 în 2019

Analiza are la bază datele fi nanciare la 2019 raportate de companii la Ministerul Finanţelor 
până în momentul extragerii informaţiilor

Cluj-Napoca a pierdut 

competiţia pentru titlul 

de Capitală Europeană 

a Inovării în faţa oraşu-

lui belgian Leuven.

Leuven, un oraş din Bel-

gia, a fost numit Capitala 

Europeană a Inovării pen-

tru modul în care acesta îm-

bunătăţeşte vieţile cetăţeni-

lor săi. Odată cu titlul obţi-

nut, câştigătorul a primit şi 

premiul de 1 milion de eu-

ro pentru soluţii inovative 

pentru provocările sociale 

care implică cetăţenii.

Finanţat prin Orizont 

2020, programul pentru cer-

cetare şi inovare al UE, pre-

miul recunoaşte meritele 

oraşelor europene care dez-

voltă ecosisteme de inova-

re dinamice menite să abor-

deze provocările din viaţa 

publică şi să îmbunătăţeas-

că viaţa oamenilor.

Totuşi, Cluj-Napoca s-a 

încadrat în lista finaliştilor, 

alături de Espoo (Finlan-

da), Helsingborg (Suedia), 

Valencia (Spania) şi Viena 

(Austria). Alături de cele-

lalte oraşe, care formază 

hexagonul inovării în Uni-

unea Europeană, Clujul a-

re deja asigurat un premiu 

de 100.000 de euro, oferit 

oraşelor cu statut de 

runner-up city.

Cluj-Napoca a reuşit să 

se deosebească de-alungul 

anilor şi să devină unul din-

tre cele mai importante 

hub-uri inovative din Româ-

nia, scrie Horizon, revista 

de cercetare şi inovare a U-

niunii Europene. Cu o sce-

nă de start vibrantă, oraşul 

a găzduit anul trecut Sum-

mitul Startup Europe alături 

de Comisia Europeană.

Totodată, cei de la Hori-

zon mai scriu şi despre 

Com’On Cluj-Napoca, o plat-

formă care are ca scop în-

curajarea tinerilor să vină 

cu iniţiative pentru a îmbu-

nătăţii modul de trai în co-

munitate din oraş. Aici sunt 

incluse şi zonele de citit în 

spaţiul public şi o platfor-

mă prin care copiii să înve-

ţe filozofie.

Astfel, iniţiativele tineri-

lor sunt votate de cetăţeni 

şi cele mai populare 45 de 

propuneri primesc fonduri 

de la Primărie.

Cluj-Napoca a pierdut cursa 
pentru Capitala Inovării

90 de vagoane CFR 

din Cluj sunt în plin 

proces de modernizare. 

În momentul de faţă 10 din-

tre ele sunt gata iar 3 dintre 

ele dejaau început traseul.

Vagoanele sunt dotate cu 

aer condiţionat, prize USB şi 

tapiţerie nouă pe scaune. Fi-

ecare vagon este dotat acum 

cu sistem de climatizare pen-

tru răcirea aerului în timpul 

verii şi încălzirea acestuia pe 

timpul iernii.

De asemenea, uşile sunt 

acţionate electric şi au diferi-

te elemente de siguranţă. Prin-

tr-un sistem audio, persona-

lul CFR poate transmite me-

saje călătorilor.

Trenul interegio 1832, a 

plecat luni dimineaţă din 

gara Cluj-Napoca către Ga-

laţi împreună cu cele 3 va-

goane moderne. Acestea fac 

parte dintr-un lot de 10 bu-

căţi care au fost recondiţi-

onate total la Cluj-Napoca.

CFR Călători modernizeză 
90 de vagoane din Cluj

A fost lansată licitaţia 

pentru dotarea ambula-

toriului Spitalului Clinic 

Judetean de Urgenţă 

Cluj-Napoca.

Consiliul Judeţean a lan-

sat licitaţia pentru achizi-

ţionarea unor dotări medi-

cale pentru ambulatoriul 

Spitalului de Urgenţă, în 

valoare de circa 10,89 mi-

lioane de lei.

Contractul este împărţit 

în 8 loturi, după cum urmea-

ză: lot 1 – mobilier medical; 

lot 2 – diverse echipamente; 

lot 3 – ecografe; lot 4 – echi-

pamente endoscopie; lot 5 – 

echipamente radiologie; lot 

6 – echipamente chirurgie; 

lot 7 – diverse echipamente; 

lot 8 – Oftalmologie.

„Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca es-

te una dintre cele mai ma-

ri unităţi sanitare cu paturi 

din România şi are atribu-

ţii de „Spital Regional de 

Urgenţă I A”. Implementa-

rea proiectului ”Dotarea 

Ambulatoriului Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca” va conduce 

la creşterea accesibilitătii 

şi calităţii serviciilor furni-

zate în cabinetele de speci-

alitate din cadrul Ambula-

toriului Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj Na-

poca, prin dotarea cores-

punzătoare a ambulatoru-

lui, care este şi obiectivul 

general al proiectului”, se 

arată în anunţul de achizi-

ţie publică.

Termneul limită pentru 

depunerea ofertelor este da-

ta de 28.10.2020.

10 mil. lei pentru dotarea 
ambulatoriului Spitalului 
de Urgență din Cluj-Napoca

Pesta Porcină Africană

 a ajuns la Cluj. 

Şedinţă de urgenţă 

la prefectură pentru 

combaterea problemei.

Mircea Abrudan, prefec-

tul Clujului a anunţat ieri 

că există suspiciuni în legă-

tură cu un focar de pestă 

porcină în judeţul Cluj.

„Astăzi, 24.09.2020, am 

condus şedinţa Comitetului 

Local de Combatere a Boli-

lor Cluj, organizată în vede-

rea evaluării suspiciunii de 

Pestă Porcină Africană la do-

uă exploataţii din comuna 

Sănduleşti, judeţul Cluj şi a 

măsurilor şi obligaţiilor ce 

decurg din Planul de măsuri 

pentru combaterea PPA.

În cadrul reuniunii s-au 

luat măsuri privind limita-

rea şi combaterea Pestei 

Porcine Africane către zo-

nele limitrofe, astfel încât 

să se evite apariţia unor noi 

focare, având în vedere gra-

dul ridicat de contagiune al 

bolii”, a scris PREFECTUL 

Mircea Abrudan pe pagina 

de Facebook.

Ce este pesta porcină 
africană?

Pesta porcină africană 

este o boală infecto-conta-

gioasă foarte gravă a por-

cilor domestici şi sălbatici.

Purtătorii de virus sunt 

populaţiile de mistreţi afri-

cani (cu negi), mistreţii de 

tufişuri, porcii giganţi de pă-

dure din Africa. De aseme-

nea şi porcii domestici, pre-

cum şi mistreţii din Europa 

şi America pot fi purtător 

de virus.

Virusul se poate trans-

mite direct prin contact în-

tre animale bolnave şi să-

nătoase, dar şi indirect prin 

hrănirea animalelor cu re-

sturi menajere ce conţin 

carne infectată.

Virusul rezistă 3-6 luni 

în produsele din carne in-

fectată neprelucrată termic.

Care sunt simptomele?

¤ Forma supraacută. Moar-

te subită cu simptome ne-

relevante.

¤ Forma acută. Febra este 

iniţială şi durează cîteva zi-

le (40,5-42°C) iar exprima-

rea clinică are loc cu 24- 36 

de ore înainte de moarte.

¤ Forma subacută şi cro-

nică -Semnele sunt neca-

racteristice; -Se constată 

scăderea în greutate, tem-

peratură insidioasă , scă-

derea apetitului, depresie, 

ulcere ale pielii, artrite, 

periartrite, inflamaţii arti-

culare. Durata bolii este 

de 30-40 de zile.

¤ La porcii domestici mortali-

tatea poate să ajungă la 100 

% iar supravieţuitorii vor fi  

purtători de virus toată viaţa.

Pestă porcină în Cluj. Ședință de urgență la prefectură.

Pesta porcină africană a ajuns și anul trecut în județul Cluj, 
în satul Chiueiști.

În 2019, pesta porcină africană a afectat circa 300 de locali-
tăţi din 19 judeţe (în trei județe s-au descoperit cazuri doar 
la mistreți), cu peste 1.100 de focare. În prima parte a anu-
lui trecut, la nivel național au fost sacrifi caţi peste 360 de 
mii de porci afectaţi de boală și au fost despăgubiţi 8.500 
de crescători de animale. Valoarea totală a despăguburilor 
a fost de 251 de milioane de lei.

Prezenţa virusului pestei porcine africane a fost semnalată 
pentru prima oară în România în 31 iulie 2017, în judeţul 
Satu Mare.

Pestă porcină și în 2019
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Câştigă un super laptop MacBook Air şi bucură-te 
de tarife speciale la gaz şi electricitate, cu Enel
Vrei să benefi ciezi de unul dintre cele mai bune 

preţuri la energie de pe piaţa liberă și să te bucuri 
în același timp de un MacBook Air performant? Vi-
no la magazinul Enel din Cluj-Napoca pentru a sem-
na un contract Salut (primul tău contract cu Enel), 
câștigă un premiu garantat la semnare și intră în 
cursă pentru a câștiga unul dintre cele 11 super lap-
topuri MacBook Air 13 puse în joc, conform regu-
lamentului campaniei, disponibil pe site-ul nostru 
aici: https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/
informatii-utile/regulamente_2020/Toamna_asta_
castigi_cu_Enel.pdf.

Enel Salut se adresează noilor clienţi Enel și ofe-
ră preţuri mai mici decât tarifele reglementate de 
energie electrică aplicabile în a doua jumătate a anu-
lui 2020, în timp ce schimbarea furnizorului este ușoa-
ră, fără a fi  nevoie de modifi cări în instalaţia interi-
oară sau schimbarea contorului. Trebuie doar să alegi 
contractul de energie electrică și / sau gaz Salut care 
se potrivește cel mai bine nevoilor tale:

• Enel Simplu Anual Salut: fără abonament, 
un preţ fi x pentru energie electrică de 0,248 lei 
/ kWh timp de 12 luni, pentru un cost informativ 
de 61,94 | lei pe lună.

• Enel Gaz Simplu Salut: fără abonament, un 
preţ fi x pentru gazul natural de 0,070 lei / kWh 
timp de 12 luni, pentru un cost informativ de 
110,57 ** lei pe lună.

Te așteptăm în magazinul Enel din Cluj-Napo-
ca, de pe Calea Mănăștur, nr. 64-66, parter, de 
luni până vineri, între 09:00 și 17:00, pentru a 
alege una dintre ofertele menţionate mai sus.

Campania se desfășoară până pe data de 25 
octombrie 2020 și este destinată noilor clienţi 
casnici de pe piaţa concurenţială cu locul/locuri-
le de consum în Cluj-Napoca, odată cu accepta-
rea uneia dintre ofertele de furnizare a energiei 
electrice sau a gazelor naturale Salut menţiona-
te mai sus. Clienţii noi care semnează un contract 
în magazinele Enel din Cluj-Napoca în condiţiile 
menţionate în regulament intră în cursă pentru 
a câștiga unul dintre cele 11 laptopuri, conform 
regulamentului disponibil pe www.enel.ro.

Să devii client Enel este uşor
Contractarea unui serviciu Enel este ușoară. Con-

form reglementărilor în vigoare, orice client își poa-
te alege liber, în funcţie de propriile nevoi, pe baza 
ofertelor de pe piaţă, furnizorul de electricitate și/
sau gaze naturale, fără niciun cost suplimentar aso-
ciat procedurii de schimbare a furnizorului și fără 
riscul de a fi  deconectat de la reţea. Clienţii care aleg 
ofertele Enel pot semna contracte cu ușurinţă, ale-
gând unul dintre următoarele canale:

– În magazin – până pe 25 octombrie 2020, no-

ii clienţi rezidenţiali din Cluj-Napoca pot primi auto-
mat un premiu promoţional dacă semnează con-
tractul pentru oferta Enel Simplu Anual Salut și / 
sau Enel Gaz Simplu Salut, într-unul dintre magazi-
nele participante. În plus, pot intra în cursă pentru 
a câștiga unul dintre cele 11 laptopuri MacBook Air 
13, prin tragere la sorţi. Regulamentul campaniei 
este disponibil aici: https://www.enel.ro/content/
dam/enel-ro/informatii-utile/regulamente_2020/
Toamna_asta_castigi_cu_Enel.pdf.

– Online – din confortul casei, clienţii pot sem-
na contracte urmând câţiva pași simpli; toate de-
taliile sunt disponibile aici: https://www.enel.ro/
enel-muntenia/ro/servicii-online-enel/contracta-
re-online.html (campania menţionată mai sus nu 
se aplică în acest caz).

– Prin e-mail la contacteem.ro@enel.com – 
clienţii trebuie să comunice locul de consum, nu-
mele furnizorului actual și cantităţile de electrici-
tate / gaz pentru care trebuie asigurată alimen-
tarea (campania menţionată mai sus nu se apli-
că în acest caz).

– Prin telefon la 021.9977 (apel cu tarif nor-
mal, campania menţionată mai sus nu se aplică 
în acest caz).

Schimbarea furnizorului de energie este gratu-
ită și nu implică modifi cări tehnice sau întrerupe-
rea alimentării cu energie (electricitate/gaze na-
turale). În cazul în care primiţi informaţii diferite 
referitoare la aceste aspecte, este posibil să fi  fost 
victima unei practici înșelătoare sau incorecte, in-
terzise prin lege. Mai multe detalii despre acest 
proces sunt disponibile la următoarele link-uri:

– https://www.enel.ro/enel-muntenia/ro/
informatii-utile/energie-electrica/schimbarea-fur-
nizorului-de-energie.html

– https://www.enel.ro/enel-muntenia/ro/
informatii-utile/gaze-naturale/schimbarea-fur-
nizorului-de-gaze-naturale-rezidentiali.html

Cu o importantă cotă de piaţă și peste 3 mili-
oane de clienţi atât pe piaţa reglementată, cât și 
pe cea liberă a energiei, furnizorul integrat de 
energie electrică și gaze Enel este lider pe piaţa 
furnizării energiei electrice din România, cu pes-
te două milioane de clienţi casnici pe piaţa con-
curenţială a energiei electrice. Fii și tu client Enel!

* Costul informativ este calculat pentru un consum 
estimat de 100 kWh / lună pentru un consumator din 
Iaşi şi include tarifele de transport şi distribuţie (regle-
mentate de ANRE), TVA, valabile la momentul ofertării.

** Costul informativ este calculat pentru un consum 
estimat de 830 kWh / lună pentru un consumator din Bu-
cureşti şi include tarifele de transport şi distribuţie (regle-
mentate de ANRE), TVA, valabile la momentul ofertării.

A crescut numărul de 

cazuri de COVID-19 în rân-

dul elevilor din Cluj. În 

momentul de faţă sunt înre-

gistraţi 32 de elevi infectaţi 

din 22 de unităţi de învăţă-

mânt. În rândul profesori-

lor s-au înregistrat 14 

cazuri din 13 unităţi şcola-

re, potrivit prefectului, 

Mircea Abrudan.

În cazul Colegiului Naţional 

George Coşbuc, unde s-au înre-

gistrat 4 infectări cu noul coro-

navirus în două clase diferite, 

s-a luat decizia de a spuspenda 

cursurile fi zice timp de 14 zile 

doar pentru cele două clase.

Deşi au apărut informaţii 

potrivit cărora directorul liceu-

lui a vrut să trimită toţi elevii 

acasă, Mircea Abrudan a spe-

cifi cat faptul că această decizie 

nu trebuie luată personal ci tre-

buie avizul organismelor abili-

tate în acest sens.

Cele trei scenarii

Scenariul verde
Constă în desfăşurarea cur-

surilor cu prezenţa fi zică a ele-

vilor şi a profesorilor. Se vor lua 

măsuri de organizare a orarului, 

a spaţiilor din unităţile de învă-

ţământ şi a rutelor de circulaţie 

a elevilor şi a personalului.

Şcolile din localităţile care ra-

ta incidenţei este mai mică de-

cât un caz la 1.000 de locuitori 

în ultimele 14 zile, unităţile vor 

merge pe scenariul verde.

În funcţie de resursele dis-

ponibile, va fi  încurajată utili-

zarea formei electronice a ma-

nualelor şi a materialelor auxi-

liare şi se va reduce la mini-

mum transmiterea de materia-

le în format fi zic între elevi şi 

cadrele didactice.

Scenariul galben
Constă în desfăşurarea cur-

surilor cu prezenţa fi zică parţi-

ală a elevilor şi a cadrelor di-

dactice şi online parţial. Cei ca-

re sunt în clasele terminale, a-

tât la învăţământul liceal cât şi 

gimnazial, vor participa zilnic 

la cursuri cu prezentă fi zică.

Şcolile din localităţile care au 

rata de incidenţă de 1-3 cazuri 

la 1.000 de locuitori în ultime-

le 14 zile, unităţile vor merge 

pe scenariul galben.

Scenariul galben presupune 

atât prezenţă fi zică cât şi onli-

ne a elevului. Mediul online to-

tuşi este baza acestui scenariu, 

elevii vor fi  nevoiţi să fi e pre-

zenţi si pe platformele online 

impuse de unităţi. Pentru o or-

ganizare efi cientă se va ţine cont 

de condiţiile locale.

Pentru reducerea contactu-

lui inutil între elevi, îndeosebi 

în oraşele mari, cu număr ma-

xim de elevi la clasă, este reco-

mandabilă împărţirea claselor 

în jumătăţi fi xe, fără posibilităţi 

de „transfer”.

Scenariul roşu
Constă în desfăşurarea cur-

surilor complet online. Prin 

urmare atât elevii cât şi ca-

drele didactice vor folosi in-

strumente pentru mediul on-

line, toate temele şi lecţiile fi -

ind încărcate pe platformă.

Şcolile din localităţile ca-

re au peste 3 cazuri la 1.000 

de locuitori în ultimele 14 

zile, unităţile vor merge pe 

scenariul roșu.

Mai multe cazuri de COVID-19 în rândul elevilor
32 de elevi infectați cu COVID-19 în județul Cluj. La câte cazuri se închide o școală?

Colegiul George Coșbuc a luat decizia de a suspenda cursurile fi zice timp de 14 zile pentru cele două clase

În ultimele 24 de ore 

s-au înregistrat 57 

de cazuri de Covid-19 

la Cluj. Faţă de ziua 

de ieri, situaţia este mult 

mai bună.

Clujul nu se mai afl ă printre 

primele locuri la numărul de in-

fectări cu noul coronavirus, în-

să cazurile nu scăzut foarte ta-

re faţă de ieri. În ultimele 24 de 

ore s-au înregistrat 57 de cazuri 

confi rmate de COVID-19.

Potrivit prefectului, Mire-

cea Abrudan în ultimele 24 de 

ore s-au realizat un număr ma-

re de teste pentru depsitarea 

noului coronavirus.

Situaţia epidemiologică în 

judeţul Cluj se prezintă astfel:

• 33 persoane internate în ATI, 

din care 25 din judeţ.

• Total vindecaţi şi exter-

naţi 830, din care 668 din 

judeţul Cluj.

• Total decedaţi 75, din care 

53 din judeţul Cluj.

• În acest moment sunt in-

ternaţi 335 de pacienţi, din 

care 295 din judeţul Cluj.

57 de cazuri de COVID-19 la Cluj

Până astăzi, 24 septem-

brie, pe teritoriul 

României, au fost confir-

mate 118.054 de cazuri 

de persoane infectate cu 

noul coronavirus 

(COVID – 19). 94.877 de 

pacienţi au fost declaraţi 

vindecaţi.

În urma testelor efectua-

te la nivel naţional, faţă de 

ultima raportare, au fost în-

registrate 1.639 de cazuri 

noi de persoane infectate cu 

SARS – CoV – 2 (COVID – 

19), acestea fiind cazuri ca-

re nu au mai avut anterior 

un test pozitiv.

Până astăzi, 4.591 de per-

soane diagnosticate cu infecție 

cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 23.09.2020 

(10:00) – 24.09.2020 (10:00) 

au fost înregistrate 41 de de-

cese (25 bărbaţi şi 16 fe-

mei), ale unor pacienţi in-

fectaţi cu noul coronavirus, 

internaţi în spitalele din Al-

ba, Bacău, Bihor, Bistriţa-Nă-

săud, Braşov, Călăraşi, Ca-

raş-Severin, Constanţa, Co-

vasna, Dolj, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Iaşi, Maramureş, 

Mureş, Neamţ, Prahova, Sa-

tu Mare, Suceava, Timiş, 

Tulcea, Vaslui, Vrancea, Il-

fov şi Municipiul Bucureşti.

Dintre acestea, 2 decese 

au fost înregistrate la cate-

goria de vârstă 30-39 de ani, 

2 decese la categoria de vâr-

stă 40-49 de ani, 8 decese 

la categoria 50-59 de ani, 11 

decese la categoria de vâr-

stă 60-69 ani, 9 decese la 

categoria de vârstă 70-79 ani 

şi 9 decese la categoria de 

peste 80 de ani.

În unităţile sanitare de 

profil, numărul total de 

persoane internate cu CO-

VID-19 este de 7.136. Din-

tre acestea, 506 sunt in-

ternate la ATI.

Până la această dată, la 

nivel naţional, au fost pre-

lucrate 2.302.828 de teste. 

Dintre acestea 24.278 au fost 

efectuate în ultimele 24 de 

ore, 15.314 în baza definiţi-

ei de caz şi a protocolului 

medical şi 8.964 la cerere.

De asemenea, de la ulti-

ma informare făcută de GCS, 

au fost raportate şi rezulta-

tele a 425 teste prelucrate 

anterior ultimelor 24 de ore 

şi transmise până la data de 

24 septembrie.

Pe teritoriul României, 

9.324 de persoane confir-

mate cu infecţie cu noul 

coronavirus sunt în izola-

re la domiciliu, iar 6.953 

de persoane se află în izo-

lare instituţionalizată. De 

asemenea, 23.769 de per-

soane se află în carantină 

la domiciliu, iar în caran-

tină instituţionalizată se 

află 179 de persoane.

1.639 de cazuri noi în țară

Patru elevi din două clase 

ale Colegiului Naţional 

George Coşbuc au fost 

depistaţi pozitiv 

cu noul coronavirus.

Activitatea celor două cla-

se va fi  suspendată timp de 

14 zile, iar dacă situaţia se în-

răutăţeşte, întreaga unitate va 

trece la scenariul 3, adică la 

şcoală exclusiv online.

„Exista 4 cazuri de elevi 

pozitivi, 3 dintr-o clasă şi 1 

din altă clasă. Se va lua mă-

sura suspendării activităţii 

celor 2 clase pentru 14 zile, 

urmând că dacă situaţia ca-

zurilor pozitive va evolua ne-

gativ să luăm decizia de a 

trece la scenariul 3 pentru în-

treaga unitate de învăţământ. 

Reamintim că vineri, luni şi 

marţi unitatea de învăţământ 

va desfăşura doar cursuri on-

line”, a confi rmat prefectul 

Mircea Abrudean.

IPJ Cluj a demarat 
o anchetă

Prefectul Clujului arată că 

a solicitat demararea unei an-

chete Inspectoratului de Poli-

ţie Judeţean Cluj, după ce di-

rectorul şcolii ar fi  decis fără 

avizul autorităţilor abilitate să 

îi trimită acasă pe toţi elevii 

în cursul acestei dimineţi.

„Decizia sau recomanda-

rea de a trimite toţi copiii aca-

să, dacă a existat, s-a luat fă-

ră avizul organismelor abili-

tate în acest sens şi am soli-

citat deja ISJ Cluj o anchetă 

în acest sens şi luarea de mă-

suri disciplinare. Nu e accep-

tabil ca în astfel de situaţii să 

se ia masuri în nume perso-

nal, fără a se respecta preve-

derile legale în vigoare”, a mai 

spus Abrudean.

La câte cazuri 
se va închide şcoala?

Potrivit prefectului Clujui, 

o şcoală poate fi  închisă la a-

pariţia a 3 cazuri de corona-

virus la elevi din clase diferi-

te şi ţinând cont de mai mul-

ţi factori de risc.

„Decizia închiderii şcolii 

se poate lua la apariţia a 3 

cazuri în clase diferite, ţi-

nând cont de mai mulţi fac-

tori de risc pe care îi anali-

zează ISJ şi DSP”, a adăugat 

Mircea Abrudean.

Patru elevi cu COVID-19 
la Colegiul George Coșbuc

ULTIMELE 24 DE OREULTIMELE 24 DE ORE
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Piatra lui Dan este una 

dintre cele mai frumoase 

destinaţii din Cluj deoare-

ce le oferă vizitatorilor 

o privelişte fermecătoare 

spre Lacul Tarniţa, 

adorat de clujeni.

La fel ca Piatra lui Lucaci, o 

altă locaţie aproape de Cluj ca-

re te pune la încercare, Piatra 

lui Dan îţi oferă un traseu des-

tul de uşor şi perfect pentru o 

recreere de weekend. Destina-

ţia fi nală se afl ă la înălţime, iar 

de acolo poţi să profi ţi din plin 

de imaginea minunată pe care 

o creează lacul şi vegetaţia abun-

dentă din jurul acestuia.

Traseul durează aproxi-

mativ 2 ore, cu o lungime 

de 6-7 km.

Etapele sunt următoarele: 
Baraj Tarniţa – Dealul Custurii 

– Piatra lui Dan – Baraj Tarniţa

Cum ajungem 
la Piatra lui Dan?

Pornind de la Barajul Tar-

niţa, treceţi pe lângă baza 

Salvamont şi mergeţi tot în 

faţă aproximativ jumătate de 

oră până ajungeţi în capătul 

unei văi de unde urcaţi la 

stânga pe un drum marcat 

cu Punctul Roşu. Drumul es-

te puţin abrupt.

Înainte urcaţi pe un drum 

forestier până la prima inter-

secţie de unde schimbaţi di-

recţia spre dreapta. Aici veţi 

urma cursul apei până la o po-

iană cu deschidere la stânga. 

Ajunşi pe culmea dealului, 

continuaţi pe un drum de pă-

mânt care trece prin pădure.

Odată ajunşi la un copac do-

borât, dacă îl ocoliţi vă veţi în-

tâlni cu o altă poiană. Coborâţi 

uşor poiana, iar spre fi nalul a-

cesteia veţi intra într-o mică pă-

dure foarte deasă, urmând o 

potecă ce se desface la dreap-

ta. Continuaţi să coborâţi pe o 

parte a traseului puţin în pan-

tă şi veţi ajunge la destinaţia 

dorită, Piatra lui Dan. Acum 

vă puteţi bucura de punctul 

de belvedere care vă oferă o 

privelişte uimitoare. În depăr-

tare în stânga se poate obser-

va zona de intrare în traseul, 

unde se afl ă podul Lacului 

Tarniţa, iar în faţă putem pri-

vi o insulă destul de mare îm-

podobită în verdeaţă.

De jur împrejur vă puteţi 

bucura de natură şi liniştea 

pe care v-o oferă.

Piatra lui Dan - cea mai frumoasă 
priveliște spre Lacul Tarnița

UMF a înregistrat în acest 

1759 de candidaţi din 90 

de ţări pe locurile desti-

nate studenţilor din afară, 

ocupând astfel primul loc 

pe ţară, universitatea 

cu cel mai mare număr 

de studenţi străini.

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

a înregistrat cea mai mare con-

curenţă din ultimii 6 ani pen-

tru locurile studenţilor care 

vin din străinătate.

1759 de candidaţi din 90 

de ţări s-au înscris pentru ce-

le 600 de locuri oferite de u-

niversitate pentru programe-

le de studiu în limbile france-

ză şi engleză. Un procentaj 

de 43% dintre studenţii inter-

naţionali provin din ţări pre-

cum Franţa, Germania, Elve-

ţia, Italia, Grecia sau Maroc.

Admiterea la facultate s-a 

desfăşurat printr-un concurs, 

la care era adăugat şi dosarul 

personal de aplicaţie. La ni-

velul fi ecărei facultăţi, comi-

sia de admitere a evaluat can-

didaţii pe baza unor criterii 

de selecţie generale, la nivel 

de universitate şi specifi c.

„Ceea ce îi atrage pe stu-

denţii străini la UMF „Iuliu 

Haţieganu” este calitatea ac-

tului educaţional, orientat cu 

precădere către activităţile 

practice şi învăţământ la pa-

tul bolnavului, cu metode mo-

derne precum „Problem-ba-

sed learning” sau simularea 

medicală şi având o curricu-

lă dintre cele mai atractive. 

Pentru a corespunde cerinţe-

lor europene ale învăţămân-

tului medical, universitatea 

noastră a investit constant în 

infrastructură şi în pregătirea 

cadrelor didactice, prin cur-

suri de limbi străine susţinu-

te de experţi internaţionali”, 

a declarat Anca Dana Buzo-

ianu, rectorul UMF din 

Cluj-Napoca.

Cum se vor desfăşura 
cursurile?

În primul semestru din no-

ul an universitar, date fi ind 

condiţiile epidemiologice, stu-

denţii din anii I şi II vor stu-

dia online, iar cei din anii III, 

IV, V şi VI vor trebui să fi e pre-

zenţi la Cluj-Napoca pentru a 

putea participa la activităţile 

practice, ce se vor desfăşura 

în sistem hibrid şi modular.

Stagiile clinice la discipli-

nele de specialitate vor avea 

loc, în parte, la patul paci-

entului, cu respectarea con-

diţiilor de distanţare, în ve-

derea asimilării abilităţilor 

practice obligatorii pentru 

profesia medicală.

Pentru studenţii care, din 

motive de sănătate sau per-

sonale, nu pot participa la ac-

tivităţile onsite (mai ales stu-

denţii internaţionali care au 

restricţii de călătorie), activi-

tăţile didactice se vor desfă-

şura numai online.

Ulterior se vor recupera mo-

dulelor de activitate practică 

în cursul semestrului al doilea 

sau în cadrul practicii de va-

ră, după o metodologie care le 

va fi  comunicată ulterior.

„Sperăm ca şi acest an u-

niversitar să fi e unul de suc-

ces, chiar în condiţiile deose-

bite impuse de contextul epi-

demiologic, iar oraşul nostru 

să devină o a doua casă pen-

tru numeroşii studenţi inter-

naţionali, pe care îi aşteptăm 

cu drag”, a mai transmis rec-

torul universității.

Studenții străini 
iau cu asalt UMF Cluj!
Un număr uriaș de studenți străini s-au înscris 
în acest an să studieze medicina la Cluj

ANCA DANA 
BUZOIANU | rectorul 
UMF Cluj

 „Ceea ce îi atrage pe 
studenţii străini la UMF 
„Iuliu Haţieganu“ 
este calitatea actului 
educaţional, orientat 
cu precădere către 
activităţile practice 
şi învăţământ la patul 
bolnavului, cu metode 
moderne precum 
„Problem-based 
learning“ sau 
simularea medicală 
şi având o curriculă 
dintre cele mai 
atractive“
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Cu trei zile înainte de ale-

geri, persoanele care pre-

zintă simptome de coro-

navirus şi se afl ă în izola-

re, dar nu au documente 

justifi cative, nu ştiu cum 

vor putea vota.

Expert Forum a atras aten-

ţia Biroului Electoral Cen-

tral şi instituţiilor care se 

ocupă de organizarea alege-

rilor faptul că nu au fost pu-

blicate instrucţiuni în legă-

tură cu modul în care ale-

gătorii care prezintă simp-

tome specifice COVID-19 ar 

trebui să voteze.

Alegătorii bolnavi 
pot solicita urna mobilă

Alegătorii bolnavi sau ne-

transportabili pot solicita ur-

na mobilă dacă depun o ce-

rere la secţia de votare, dar 

este nevoie şi de documen-

te justifi cative. Alegătorii ca-

re sunt suspicioşi de corona-

virus nu au aceste acte prin 

care să demonstreze că nu 

se pot deplasa, dar sunt ne-

voiţi să rămână în izolare. 

Astfel, nimeni nu poate să 

ia contact direct cu ei.

Pe lângă persoanele care 

prezintă simptome, şi me-

dicii şi asistenţii vor întâm-

pina probleme în ziua ale-

gerilor. Dacă personalul me-

dical nu va putea părăsi lo-

cul de muncă pentru a se 

deplasa la secţia de votare, 

nu va putea solicita nici ur-

nă specială.

Data alegerilor a fost anun-

ţată din luna iulie, dar încă 

nu s-a luat nicio decizie pri-

vind felul în care vor vota 

persoanele afl ate în situaţii-

le menţionate anterior.

„Mai mult, credem că au-

torităţile ar trebuie să aibă o 

strategie clară pentru situa-

ţia în care nu se vor putea 

deschide sau se vor închide 

secţii de votare în cazul re-

tragerii membrilor birourilor 

electorale, întrucât în aceas-

tă situaţie alegătorii nu îşi 

vor putea exprima dreptul de 

vot. De asemenea, trebuie să 

existe instrucţiuni clare şi de-

taliate pentru membrii biro-

urilor electorale care vor în-

soţi urna specială în spaţii cu 

risc ridicat (de ex. spitale CO-

VID-19, la domiciliul persoa-

nelor diagnosticate cu COVID 

19), dar şi o strategie pentru 

cazul în care aceştia nu îşi 

vor îndeplini atribuţiile”, pre-

cizează Septimius Pârvu, ex-

pert electoral.

Cum votează persoanele 
cu simptome COVID-19?
Persoanele cu simptome COVID-19 nu știu 
cum vor vota. Nu pot să ceară urnă specială.

La alegerile locale din 

2016, desfăşurate în ziua 

de 5 iunie, prezenţa la vot 

la nivel naţional a fost de 

48,44%, la urne prezentân-

du-se 8.874.432 alegători.

La alegerile locale din 2016, 

desfăşurate în data de 5 iu-

nie, s-a utilizat pentru prima 

oară un sistem informatic de 

monitorizare a prezenţei la 

vot şi de evitare a votului 

multiplu. Acest sistem a fost 

implementat de Autoritatea 

Electorală Permanentă împre-

ună cu STS.

Până la ora 10, doar 5,94% 

dintre clujeni au participat la 

urne, judeţul Cluj fi ind prin-

tre cele cu cea mai redusă pre-

zenţă la vort, după Harghita 

(5,59%) şi Timiş (5,84%). La 

polul opus se afl au judeţele 

Teleorman (13,33%), Giurgiu 

(12,29%), Olt (12,16%).

La ora 13, prezenţa la vot 

în judeţul Cluj era în continu-

are printre cele mai mici din 

ţară: doar 17,87%, aceeaşi ca 

în Arad şi penultima la nivel 

naţional, după Timiş (15,45%). 

Judeţele Teleorman, Giurgiu 

şi Olt dse afl au încă în frun-

tea clasamentului, cu procen-

taje ce se apropie de 30%.

Până la ora 16, 29,7% 

dintre locuitorii Clujului au 

votat, ocupând locul trei în 

clasamentul judeţelor „co-

daşe” şi fiind la mare dis-

tanţă de cele mai „harnice” 

judeţe din ţară: în Giurgiu, 

prezenţa trecuse pragul de 

40%, la această oră.

La ora 18, Clujul reuşeşte 

să iasă din clasamentul jude-

ţelor cu cea mai mică prezen-

ţă şi prinde avânt: 38,17% a 

fost prezenţa până la această 

oră. La distanţă considerabi-

lă, judeţele Giurgiu, Olt şi Te-

leorman trecuseră de 50% pre-

zenţa la vot.

Până la închiderea urne-

lor, la ora 21, 44,8% dintre 

clujeni votaseră, prezenţa fi -

ind sub media naţională – 

48,44%. Judeţul cu cea mai 

mare prezenţă la urne a fost 

Giurgiu (63,35%), în timp 

ce procentul cel mai scăzut 

de prezenţă la urne a fost în-

registrat în judeţul Timiş 

(40,87%). În municipiul Bu-

cureşti au votat 33,31% din-

tre cetăţeni.

Alegeri locale 2020. Ce prezenţă s-a 
înregistrat în urmă cu patru ani, la Cluj?

Care sunt regulile votării? 

Ce trebuie să ştie oamenii 

care se vor prezenta 

cu ocazia alegerilor 

locale de duminică.

Care sunt pașii votării?

• La fel ca de fi ecare dată, 

votarea se va desfăşura dumi-

nică, 27 septembrie, în interva-

lul orar 07:00-21:00. Este obli-

gatoriu să aveţi la dumneavoas-

tră actul de identitatea, pe care 

îl veţi prezenta operatorului de 

calculator al secţiei de votare.

• După scanarea actului de 

identitate şi validarea alegăto-

rului, vă veţi deplasa înspre 

membrii biroului electoral. Da-

că nu vă încadraşi în condiţii-

le legale, preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare va 

lua o decizie în acest sens.

• După semnarea pe lista 

electorală, veţi primi buleti-

nele de vot. Înainte de a in-

tra în cabina de votare, este 

important să vă asiguraţi că 

pe spatele buletinului de vot 

este aplicată ştampila de con-

trol a secţiei de votare, deoa-

rece dacă aceasta lipseşte, vo-

tul va fi  declarat nul.

• Aplicaţi ştampila cu men-

ţiunea „VOTAT” pe patrulate-

rul care corespunde partidu-

lui sau candidatului indepen-

dent dorit. Îndoiţi buletinul, 

astfel încât pagina goală care 

poartă ştampila de control a 

secţiei de votare să rămână în 

afară şi îl introduceţi apoi în 

urna corespunzătoare, astfel 

încât să nu se deschidă.

• Dacă greşiţi aplicarea ştam-

pilei, puteţi cere un nou buletin 

de vot, dacă nu a fost introdus 

în urnă. Primul va fi  anulat.

• Vă veţi primi înapoi ac-

tul de identitate, pe care tre-

buie să fi e aplicată ştampila 

cu menţiunea „VOTAT” sau 

un timbru autocolant.

Reguli ce trebuie respectate 
în ziua alegerilor

• Comercializarea sau con-

sumul de băuturi alcoolice pe 

o distanţă de 500 de metri în 

jurul localului secţiei de vo-

tare este interzisă.

• Campania în ziua alegeri-

lor este interzisă sub orice for-

mă, în special în secţia de vo-

tare. Dacă găsiţi afi şe electora-

le în secţia de votare sau pe 

clădirea unde este amplasată, 

raportaţi preşedintelui biroului 

electoral al secţiei de votare.

• Votul este secret, aşadar 

nu trebuie să dezvăluiţi cu ci-

ne aţi votat şi nici nu permiteţi 

nimănui să violeze secretul op-

ţiunii dumneavoastră. Nu foto-

grafi aţi sau fi lmaţi în secţia de 

votare sau buletinul de vot.

• Alegătorul care, din motive 

temeinice, constatate de preşe-

dintele biroului electoral al sec-

ţiei de votare, nu poate să vote-

ze singur are dreptul să cheme 

în cabina de votare un însoţitor 

ales de el, care să îl ajute. Aces-

ta nu poate fi  din rândul persoa-

nelor acreditate, al membrilor bi-

roului electoral al secţiei de vo-

tare sau al candidaţilor.

• Votarea se încheie la ora 

21, iar după ora respectivă mai 

pot vota doar cei care sunt în 

interiorul secţiei de votare. Spre 

deosebire de alegerile preziden-

ţiale, votarea nu se poate pre-

lungi până la ora 23.59.

• Preşedintele biroului elec-

toral al secţiei de votare este 

obligat să ia măsurile necesa-

re pentru ca alegerile să decur-

gă în bune condiţii. Astfel, pu-

terile lui se întind şi în afara lo-

calului secţiei de votare, până 

la o distanţă de 500 metri.

Care sunt pașii votării?
Ce trebuie să știi ca să îți poți exercita duminică dreptul la vot?

Votarea se va desfăşura duminică în intervalul orar 07:00-21:00
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Personalitatea inginerului 

Ionel Floaşiu, cel care în 

perioada interbelică a 

marcat profund viaţa spi-

rituală, socială, culturală 

şi economică a municipiu-

lui Câmpia Turzii, a fost 

evocată duminică, 20 sep-

tembrie 2020, la Palatul 

Cultural Municipal care îi 

poartă numele.

Întâlnirea a debutat cu ofi -

cierea Paraclisului Maicii Dom-

nului în biserica Parohiei Câm-

pia Turzii II, cu hramul „În-

vierea Domnului” şi săvârşi-

rea slujbei parastasului. La fi -

nalul ceremonialului religios, 

invitatul special al evenimen-

tului, Preasfi nţitul Părinte Be-

nedict Bistriţeanul, Episcopul 

vicar al Arhiepiscopiei Cluju-

lui, a rostit un cuvânt de în-

văţătură despre darurile du-

hovniceşti şi unitatea Biseri-

cii, menţionând faptul că u-

nitatea nu înseamnă monoto-

nie, ci diversitate de odrăsliri 

ale Duhului Sfânt, vădite în 

darurile şi slujirile pe care cre-

dincioşii creştini le manifestă 

în Biserică.

Cea de a doua parte a eve-

nimentului a fost găzduită de 

Sala de spectacole „Mircea 

Mihăşan” a Palatului Cultu-

ral, unde domnul profesor dr. 

Răzvan Neagu a rostit o pre-

legere despre viaţa şi opera 

inginerului şi directorului ge-

neral al uzinei „Industriei sâr-

mei”, ing. Ionel Floaşiu.

În încheierea serii s-au 

desfăşurat două momente 

muzicale, pregătite de fan-

fara „Promenada” din Câm-

pia Turzii, condusă de Sorin 

Sălăjan şi de trupa „Atac 

Band”, alături de grupul „Fe-

licitas” al Parohiei Ortodoxe 

„Învierea Domnului”.

Ionel Floaşiu s-a născut 

pe 17 septembrie 1893 în Ga-

leş, comuna Sălişte, judeţul 

Sibiu. A urmat şcoala prima-

ră confesională în satul na-

tal şi Liceul Andrei Şaguna 

din Braşov unde în anul 1913 

susţine bacalaureatul. În 1913 

a primit o bursă de studii de 

la Mitropolia Ortodoxă Ro-

mâna din Sibiu, pentru sec-

ţia de mecanică a Politehni-

cii din Budapesta.

În septembrie 1914, este 

încorporat şi urmează timp 

de trei luni, Şcoala de Ofi ţeri 

de rezervă din Steyer (Aus-

tria). Timp de patru ani a fost 

militar combatant, până la de-

mobilizarea din 1918.

Din februarie 1922 Ionel 

Floaşiu este angajat la In-

dustria Sârmei S.A fi ind pri-

mul inginer roman al aces-

tei fabrici. În intreprindere 

a activat timp de 23 de ani, 

deţinând funcţiile de inginer 

şef, apoi subdirector, iar în-

tre ani 1930-1945 a deţinut 

funcţia de director general 

al Industriei Sârmei. Ionel 

Floaşiu este ctitorul Casei de 

Cultura care-i poartă nume-

le, din Câmpia Turzii.

A fost participant la pa-

tru mari evenimente istori-

ce: bătăliile de la Tirol din 

Primul Război Mondial, re-

voluţia lui Bela Khun şi in-

tarea în Budapesta a arma-

tei române, Marea Adunare 

Naţională de la Alba Iulia 

din 1 Decembrie 1918 şi la 

inaugurarea Universitaţii 

Cluj in 1920.

Episcopul Benedict Bistriţeanul, 
la comemorarea inginerului Ionel Floaşiu

În Duminica după 

Înălţarea Sfi ntei Cruci, 20 

septembrie 2020, 

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, a 

ofi ciat Sfânta Liturghie, 

înconjurat de un sobor de 

preoţi şi diaconi, la 

Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Preasfi nţitul Benedict 

Bistriţeanul a rostit un cuvânt 

de învăţătură, în cadrul căruia 

le-a spus celor prezenţi că „Evan-

ghelia de azi este o chemare”, 

iar omul este invitat să aleagă 

între Dumnezeu şi lume.

„Evanghelia este o chemare, 

o invitaţie. Dacă este o chema-

re, înseamnă că atitudinea noas-

tră este şi o alegere. Alegem să 

fi m cu Hristos sau nu. De fapt, 

de la început, de când există o-

mul, viaţa lui a însemnat a ale-

ge, a alege între ceva şi altceva. 

Putem să-L alegem pe Hristos 

şi varianta pe care ne-o propu-

ne sau putem să alegem lumea 

cu variantele ei. Evanghelia de 

astăzi ne descrie calea lui Hris-

tos. El ne prezintă calea Lui, 

drumul Lui, dacă vrem să-I ur-

măm. (…) A-i urma Lui Hristos 

nu este o glumă, nu este o ches-

tiune de duminică, de comodi-

tate, de confort, nici pe depar-

te. Hristos nu este un Dumne-

zeu al confortului, Hristos este 

un Dumnezeu al luptei, al cău-

tării, al neliniştii. Hristos este 

un Dumnezeu provocator, care 

nu ne lasă să ne trăim viaţa 

într-un mod mediocru, ci ne 

vrea să participăm cu totul, pen-

tru că viaţa este una singură şi 

nu mai există alte şanse după”, 

a spus ierarhul.

„Pacea, lumina, nădejdea 

şi mângâierea le afl ăm în ju-

rul Crucii lui Hristos”, a con-

chis Preasfi nţia Sa.

La momentul rânduit din 

cadrul Sfi ntei Liturghii, Episco-

pul-vicar Benedict Bistriţeanul 

a hirotonit întru diacon pe te-

ologul Ioan Bindea, cel care în 

ultimii zece ani a fost cântăre-

ţul Catedralei Mitropolitane.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul Catedralei 

Mitropolitane, dirijat de pr. 

prof. Vasile Stanciu, directo-

rul Şcolii Doctorale „Isidor To-

doran”, din cadrul Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca.

Slujba a fost ofi ciată în 

faţa Catedralei din Piaţa 

Avram Iancu, în prezenţa a 

numeroşi clujeni, cu respec-

tarea îndrumărilor bisericeşti 

şi a regulilor impuse de au-

torităţi în perioada stării de 

alertă, ca urmare a măsuri-

lor de prevenţie şi limitare a 

răspândirii coronavirusului. 

În cadrul slujbei, ierarhul s-a 

rugat şi pentru cei bolnavi, 

pentru personalul medical şi 

pentru toţi cei afl aţi în sluj-

ba aproapelui.

„Pacea, lumina, nădejdea şi mângâierea 
le aflăm în jurul Crucii lui Hristos”
 – PS Benedict Bistriţeanul, 
în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci

În sâmbăta după Înălţarea 

Sfi ntei Cruci, 19 septem-

brie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului şi 

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

au ofi ciat Sfânta 

Liturghie, înconjuraţi de 

un sobor de preoţi şi dia-

coni, la Paraclisul 

Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca, 

afl at în cadrul 

Campusului Universitar 

„Nicolae Ivan”, din cartie-

rul clujean Mărăşti.

Din soborul slujitor au fă-

cut parte: decanul Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă, arhim. 

prof. Teofi l Tia, consilierul 

eparhial pe probleme de mi-

siune şi protocol, arhid. Cla-

udiu Grama, eclesiarhul Ca-

tedralei Mitropolitane, protos. 

Simeon Pintea, duhovnicul 

Seminarului Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca, arhim. Sa-

muel Cristea, stareţul Mănăs-

tirii Rebra-Parva, protos. Chi-

ril Zăgrean, secretarul de ca-

binet al Episcopului-vicar, di-

ac. Sergiu Iustin Pop, precum 

şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei 

evanghelice, Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură, intitu-

lat „Părintele duhovnic şi în-

treita lui slujire”.

La momentul rânduit din 

cadrul Sfi ntei Liturghii, În-

altpreasfi nţitul Părinte An-

drei a hirotonit întru ieromo-

nah pe ierodiaconul Grigo-

rie Foltiş, pe seama paracli-

sului facultăţii, fi ind numit 

duhovnic al studenţilor.

Părintele Grigorie Foltiş es-

te absolvent al Facultăţii de 

Drept şi al Facultăţii de Teo-

logie Ortodoxă, ambele din 

cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de cvartetul coral 

mixt „Synavlia”, dirijat de Ro-

xana Chicidea, studentă la 

Academia de Muzică „Gheor-

ghe Dima” din Cluj-Napoca.

La fi nal, Înaltpreasfi nţia Sa 

a hirotesit întru duhovnic pe 

ierom. Matei Motentan, vie-

ţuitor al Mănăstirii Băişoara, 

judeţul Cluj.

Arhimandritul prof. univ. 

dr. Teofi l Tia, decanul facul-

tăţii, a mulţumit ierarhilor 

pentru binecuvântare şi pre-

zenţă în mijlocul comunităţii 

instituţiei de învăţământ teo-

logic superior. Totodată, a fe-

licitat noul duhovnic şi i-a urat 

pastoraţie rodnică.

Slujba a fost ofi ciată cu res-

pectarea îndrumărilor bisericeşti 

şi a regulilor impuse de autori-

tăţi în perioada stării de alertă, 

ca urmare a măsurilor de pre-

venţie şi limitare a răspândirii 

coronavirusului. De asemenea, 

în cadrul slujbei, Mitropolitul 

Clujului s-a rugat pentru cei bol-

navi, pentru personalul medical 

şi pentru toţi cei afl aţi în slujba 

aproapelui, precum şi pentru ele-

vii care au început şcoala.

Darius Echim

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca 
are un nou duhovnic

Luni, 21 septembrie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului şi Mitropolitul 

Clujului a participat la 

recepţia parţială a lucrări-

lor de restaurare efectuate 

la Biserica de lemn din 

localitatea clujeană 

Săliştea Veche, inclusă în 

patrimoniul monumente-

lor istorice din România.

În anul 2019, în contextul 

anului omagial al satului ro-

mânesc, Protopopiatul Cluj 

I, la iniţiativa protopopului 

Dan Hognogi, a demarat o 

campanie de salvare a bise-

ricii, care s-a concretizat în-

cepând cu luna iunie a aces-

tui an, biserica fi ind restau-

rată din temelii. În prezent, 

se lucrează la ultimele fi ni-

saje, urmând a fi  restaurată 

şi pictura catapetesmei.

Alături de Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei, la recep-

ţia parţială a lucrărilor, au 

fost prezenţi: vicarul admi-

nistrativ al Arhiepiscopiei Clu-

jului, preotul Iustin Tira, con-

silierul eparhial pe probleme 

de misiune şi protocol, arhi-

diaconul Claudiu Grama, pro-

topopul de Cluj I, preotul Dan 

Hognogi, preotul comunită-

ţii din Săliştea Veche, pr. Va-

sile Florin Perţa, primarul co-

munei Chinteni, Magdalena 

Lucia Suciu, constructorul ca-

re s-a ocupat de proiectul de 

restaurare, Marian Iancău, 

precum şi doi dintre susţină-

torii şi promotorii proiectu-

lui, Mihai Ursache şi Ionuţ 

Cătălin Croitoru.

Biserica de lemn, cu hra-

mul „Sfântul Apostol Pavel”, 

monument istoric de secolul 

XVIII, afl ată în satul Săliştea 

Veche, comuna Chinteni, ju-

deţul Cluj, a fost cumpărată 

în anul 1911 pe cheltuiala fa-

miliei Pavel Lupaş şi cu aju-

torul credincioşilor din loca-

litate, după cum reiese din in-

scripţia de pe iconostas.

Cumpărată din Sânmărtin, 

biserica a trebuit refăcută du-

pă forma iniţială. Biserica a-

re formă de navă şi a fost aşe-

zată pe temelie de piatră. În 

1956 a fost înlocuit acoperi-

şul, iar în 1966 s-a intervenit 

asupra turnului, în interior. 

Toate cheltuielile în acest sens 

au fost suportate de către cre-

dincioşii din comunitate.

Ultima intervenţie asupra 

bisericii s-a făcut în 1997, 

când zone ale acoperişului 

au fost acoperite cu tablă. În 

acelaşi an s-a efectuat un con-

trol, iar lăcaşul de cult a fost 

clasat monument istoric de 

arhitectură 13 B 505. Altarul 

are o particularitate, având 

patru laturi şi nu cinci, aşa 

cum se obişnuieşte la biseri-

cile de lemn. De asemenea, 

pe lângă masa altarului, mai 

există o masă şi în naos, ca-

re este destinată ofi cierii sluj-

belor de parastas.

În ultimii ani, sfântul lăcaş 

s-a afl at într-o stare avansată 

de degradare, iar o mare par-

te a foilor de tablă montate în 

1997 au fost dizlocate de vânt. 

De asemenea, structura s-a 

deformat şi prezenta o încli-

nare vizibilă.

Comunitatea din zonă este 

în scădere, îmbătrânită. Locu-

iesc aproximativ 50 de persoa-

ne vârstnice, păstorite de pre-

otul paroh Vasile Florin Perţa.

Toţi cei care doresc să spri-

jine în continuare acţiunea de 

salvare a bisericii din Săliştea 

Veche, o pot face prin donaţii 

în contul deschis la Banca Tran-

silvania: RO39BTRLRON-

CRT0372674701. Pentru a fi  re-

staurată în totalitate, biserica a-

re nevoie de reparaţii în valoa-

re de aproximativ 200.000 lei.

Darius Echim

Biserica de lemn din Săliștea Veche, 
restaurată din temelii | IPS Andrei a 
participat la recepția parțială a lucrărilor
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Berbec
 Nu reușești să îți controlezi emoțiile 

așa cum îți dorești și, astfel, este posibil 
să intri în tot felul de confl icte cu persoa-
ne importante din viața ta. Încearcă să îți 
analizezi mai bine acțiunile, dar și să ai 
în vederea obiectivul pe care îl ai. 

Taur
 Spiritualitatea te caracterizează, în 

această săptămână. Îți petreci mare par-
te din timp singur și analizezi o serie de 
decizii pe care le-ai luat în trecut. De 
asemena, încerci să îți dai seama ce îți 
dorești cu adevărat de la viitor. 

Gemeni
 Nu găsești motivarea necesară pen-

tru a face ceea ce ți-ai propus, cel puțin 
în prima parte a săptămânii. Este im-
portant să iei o pauză de la toată agitația 
și să îți acorzi câteva momente de res-
piro. Discută cu cineva în care ai în-
credere pentru a putea privi lucrurile 
din altă perspectivă.  

Rac
 Te-ai concentrat mult pe 

responsabilitățile de la locul de mun-
că și ai uitat să acorzi atenție unei 
persoane importante din viața ta. În 
această săptămână încearcă să petreci 
mai mult timp cu oamenii dragi ție și 
ia o pauză de la job. 

Leu
 Vrei să scapi de rutină și să lași, cel 

puțin pentru câteva zile, agitația orașului 
în spate. Astfel, săptămâna aceasta este 
despre cât mai mult timp petrecut în na-
tură, în compania persoanelor importan-
te din viața ta. Reușești să-ți reîncarci 
bateriile.  

Fecioară
 Săptămâna aceasta este despre 

intimitate. Petreci timp alături de 
partenerul de cuplu și chiar reușiți 
să vă cunoașteți mai bine. În plus, 
începi să-ți dai seama ce îți dorești 
cu adevărat de la viitor și chiar îți 
facei planuri împreună cu partene-
rul de cuplu.  

Balanţă
 Reușești să îți organizezi timp ast-

fel încât să te poți ocupa de 
responsabilitățile pe care le ai, dar și 
să poți acorda mai multă atenție fami-
liei. Ai parte de o săptămână produc-
tivă în cadrul căreia reușești să găsești 
momente de relaxare.  

Scorpion
 Nu reușești să găsești echilibrul 

dintre viața profesională și cea per-
sonală, iar acest lucru aduce cu sine 
extenuare și frustrare. Încearcă să îți 
aloci un moment pentru a-ți pune or-
dine în gânduri și pentru a-ți da sea-
ma ce îți dorești cu adevărat. 

Săgetător
 Romantismul te caracterizează, în 

această săptămână. Fie că petreci timp 
alături de persoana iubită, fi e că alegi 
să petreci mai mult timp singur pen-
tru a acorda atenție pasiunilor pe ca-
re le ai, romantismul este prezent tot 
timpul. 

Capricorn
 Ai multe idei care așteaptă să fie 

puse în aplicare. În plus, în această 
săptămână reușești să rezolvi orice 
problemă îți apare în cale și dai do-
vadă de multă creativitate la locul 
de muncă. Încearcă să acorzi atenție 
și proiectelor personale. 

Vărsător
 Înveți să comunici mai efi cient, iar 

acest lucru te ajută pe toate planurile. 
Astfel, reușești să atragi atenția supe-
riorilor la locul de muncă și, în plus, 
reușești să faci o serie de conexiuni 
importante cu oamenii din jurul tău. 
Ești în centrul atenției!

Peşti
 În această săptămână te gândești 

la problemele fi nanciare pe care le ai 
și încerci să găsești moduri prin ca-
re să le rezolvi. Încearcă să nu te agiți 
prea mult, pentru că în cea de-a do-
ua parte a săptămânii primești o ves-
te bună de la locul de muncă. 

Horoscop săptămânal 28 septembrie- 2 octombrie2020
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

CASE/CABANE

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

¤ 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 deta-
lii 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.

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (4.14)

¤ 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 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, si-
tuat la intrarea Turda-Dăbăgău, 
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GRA-

TUIT

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. (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, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (4.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (6.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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 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.

¤ 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. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 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. (4.7)

¤ 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

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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 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

¤ 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 prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (6.7)

¤ 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. (6.7)

UZ CASNIC

¤ 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 
(6.7)

¤ 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. 
(8.11)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (4.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.14)

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

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (6.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (6.14)

MOBILIER

¤ 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 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 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.

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (6.14)

DIVERSE

¤ 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.

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (8.11)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (8.11)

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. (6.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(8.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(9.11)

¤ 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.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimație și carnet de 
student pe numele POPȘOR ALE-
XANDRU, Facultatea de Inginerie 
Electrică a U.T.C.N. Le declar nule.

¤ Subscrisa BONAS IMPORT 
EXPORT S.R.L. nr. înreg. 
J12/3785/1991, având C.U.I. 
228824 declarăm pierdute Cer-
tificat Constatator nr. 36250 
din 18.06.2014 punct de lucru 
și nr. 128238 din 29.10.2019 
terți, emise de O.R.C. Cluj. Le 
declarăm nule.
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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.

LICITAȚIE

Subscrisa Asset Recovery IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, 
bld. Eroilor, nr. 42, et. I, ap. 9, jud. Cluj, înmatriculat în RFO 
al U.N.P.I.R. sub nr. 1B3990 având cod de identifi care fi scal 
38358783, prin asociat coordonator practician în insolvenţă 
Dragoș Giura, desemnat desemnat lichidator judiciar al 
Euro Agri Proiect SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Budai Deleanu, 
Nr.61, Judet Cluj, având CUI RO14516231 și J12/501/2002, 
prin Hotărârea nr. 1653/2015 pronunţaţă la data de 
03.06.2015 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 716/1285/2015, raportat la prevederile art. 154-158 
din Legea nr. 85/2014 și a prevederilor NCPC și în temeiul 
încheierii pronunţată în data de 19.02.2020 dosarul 
716/1285/2015, prin prezenta dispun si

ADUC LA CUNOŞTINŢĂ GENERALĂ:

În data de 13.10.2020, ora 14, va avea loc in Cluj-Napoca, 
bld. Eroilor, nr. 42, et. 1, ap. 9, jud. Cluj la sediul ASSET 
RECOVERY IPURL, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor 
bunuri regăsite in patrimoniul debitoarei:

Proprietate imobiliară situată în Mera, comuna Baciu, 
jud. Cluj, zona 430-440, acces E81 compusă din teren cu 
o suprafaţă de 4300 mp și înscrisă în CF 51169 Baciu – 
Preţul de începre a licitaţiei este 185,472 RON + TVA

Bunul care face obiectul prezentei publicaţii de vânzare 
este ipotecat conform extrasului de Carte Funciară în 
favoarea creditorului Banca Transilvania (dobândit prin 
cesiune de creanţă de către B2Kapital Portofolio 
Management).

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile 
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în 
exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini.

Ne afl ăm la al doilea termen de licitaţie. Preţul de 
începere a licitaţiei s-a stabilit cu aplicarea prevederilor 
art. 846 alin. (8) din NCPC.

Preţul de evaluare a imobilului este 247.296 RON la 
care se adaugă TVA, aceste fi ind stabilit în cadrul unui 
raport de evaluare.

CONDIŢII PRIVIND LICITAŢIA:
1. Poate participa la licitaţe, in calitate de licitator, orice 

persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu, precum 
si capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform 
art. 843 alin. (1) N.C.P.C. Sunt incapabili de a cumpăra 
persoanele prevăzute de art. 1.654 din C. civ.

2. În cazul in care persoanele care vor sa participe la 
licitaţie sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va 
avea obigaţia de a prezenta, in original, o procură specială 
autentică, conform art. 843 alin. (4) N.C.P.C.

3. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin 
persoane interpuse, conform art. 843 alin. (2) N.C.P.C.

4. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie 
sunt obligate să depună in Contul de insolvenţă a debitoarei, 
o garanţie de participare (cauţiune) de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei, iar dovada achitării acestei garanţii, 
impreună cu oferta de cumpărare va fi  depusă la lichidatorul 
judiciar in condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 839 alin. 
(1) lit. K) si l) si art. 844 alin. (1) N.C.P.C. Totodată, 
persoanele prevăzute mai sus vor avea obligaţia de a 
depune, odată cu dovada plăţii garanţiei si oferta de 
cumpărare, copie de pe B.I. / C.I. , iar in cazul persoanelor 
juridice copie de pe certifi catul de inregistrare la Registrul 
Comerţului si de pe certifi catul de inregistrare fi scală.

5. Nu au obligatia de a depune garanţia prevăzută mai 
sus: creditorii garantaţi; titularii unui drept de preempţiune, 
conform dispoziţiilor art. 844 alin. (2) si (3) N.C.P.C, însă 
sub rezerva art. 844 alin. (4) din NCPC .

6. Persoanele care s-au înscris la licitaţie se vor prezenta 
personal la data și ora stabilite pentru vânzare, la sediul 
decarant al lichidatorului judiciar, având asupra lor cartea 
de identitate, conform art. 839 alin.(1) lit. K) N.C.P.C.

7. Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului, 
au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru licitaţie, în termenele și sub sancţiunile 
prevăzute de lege.

8. PENTRU AL DOILEA TERMEN DE LICITAŢIE. Preţul de 
începere a licitaţiei este de 75% din preţul de pornire al 
primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a 
licitaţiei și există cel puţin 2 licitatori, la același termen, 
bunul va fi  vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai 
puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. 
Vânzarea se va face chiar daca se prezintă o singură 
persoană care oferă preţul de la care incepe licitaţia, 
conform dispoziţiilor art. 846 alin. (8) N.C.P.C.

9. Creditorii (din tabelul defi nitiv publicat în BPI nr. 
4895/07.03.2019) nu pot sa adjudece bunurile oferite 
spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de 
pornire a primei licitaţii, conform dispoziţiilor art. 843 
alin. (5) N.C.P.C.

10. Alte menţiuni:
a. În vederea diminuării costurilor angajate de către 

societate, procesul verbal de licitaţie nu se va nota în 
cartea funciară;

b. Contestaţia se va depune în termen de 2 zile de la 
data licitaţiei, la comisia de licitaţie. Aceasta va avea 
obligaţia să o soluţioneze în maxim 24 ore de la înregistrare.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon al 
lichidatorului judiciar: 0721414183.

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA Tritenii de Jos cu sediul în comuna TRITENII 
DE JOS, satul TRITENII DE JOS, nr. 392, județul Cluj, titular 
al proiectului  „Elaborare documentaţie pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire a obiectivului – Reţea de 
canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos“ în 
comuna Tritenii deJos, sat. Pădureni, FN, Județul Cluj. 
anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de 
încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului 
asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor 
de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul menționat, propus a fi  amplasat 
în comuna TRITENII DE JOS, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de: 
luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, 
precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu 
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, 
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea la pachet 
a activelor constând în:

Nr. crt. Nr. inv. Denumire

1. 21317 STIVUITOR ROMSTAL 1

2. 21318 STIVUITOR ROMSTAL 2

Preț de strigare – 11.500,00 lei (TVA Inclus)

Licitaţia va avea loc în data de 06.10.2020, ora 16:00. 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro .

    SOLVENDI S.P.R.L.             C.I.I. Tod Sergiu Dan
       Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
       Av. Marius Grecu

LICITAŢIE PUBLICĂ

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu 
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, 
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 481,529.40 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 08.10.2020, ora 16:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 22.10.2020, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

     SOLVENDI S.P.R.L.      C.I.I. Tod Sergiu Dan
        Asociat coordonator          Tod Sergiu Dan
         Av. Marius Grecu
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Răzvan Lucescu, 
exclus din Ligă
Al Hilal Riad, antrenată de româ-
nul Răzvan Lucescu, a fost exclusă 
din Liga Campionilor Asiei la fot-
bal, miercuri, după ce nu a putut 
înscrie 13 jucători pe foaia ofi cială 
de meci, din cauza cazurilor poziti-
ve la coronavirus din lot.
„Al Hilal, din Arabia Saudită, nu a 
reușit să anunţe cei 13 jucători 
obligatorii pentru meciul său din 
Grupa B a AFC Champions League 
(Vest) cu Shabab Al Ahli Dubai, 
din Emiratele Arabe Unite, și, po-
trivit articolului 4.3 al regulii spe-
ciale aplicabile în competiţiile AFC 
în timpul pandemiei de COVID-19 
este considerată retrasă din com-
petitive„”, se arată în comunicat.
Toate meciurile jucate de Al 
Hilal, care a anunţat doar 11 ju-
cători pentru partida amintită, 
sunt considerate nule, conform 
articolului 6 din regulamentul 
AFC Champions League și deci 
Pahtakor (Uzbekistan) și Shabab 
Al Ahli Dubai au avansat în opti-
mile de fi nală, din Grupa B, a 
mai precizat AFC.
Regulamentul a permis înscrie-
rea a 35 de jucători de către fi e-
care club, dar Al Hilal a înregis-
trat doar 30, dintre care doar 27 
au călătorit la Doha la începutul 
competiţiei. AFC a permis clubu-
lui, grav afectat de coronavirus, 
să înscrie doi portari pentru a-i 
înlocui pe cei care au fost testaţi 
pozitiv la COVID-19, dar și pen-
tru a aduce la Doha alţi doi jucă-
tori și doi ofi ciali care nu făcuse-
ră deplasarea cu lotul.

Bayern – Borussia se 
joacă fără spectatori
Echipele Bayern Munchen și 
Borussia Dortmund se vor înfrun-
ta în Supercupa Germaniei la fot-
bal, la sfârșitul săptămânii viitoa-
re, pe Allianz Arena, meciul ur-
mând să se dispute cu porţile în-
chise, din cauza creșterii număru-
lui de infectări cu coronavirus în 
regiunea respective.
Bayern și-a făcut debutul în noua 
ediţie a campionatului german 
săptămâna trecută, tot fără spec-
tatori în tribune, impunându-se 
cu un zdrobitor 8-0 în faţa forma-
ţiei Schalke 04.
La Munchen, cazurile de infectare 
cu Covid-19 depășesc în prezent 
numărul critic de 50 la 100.000 
de locuitori pentru o perioadă de 
șapte zile. În planul prevăzut de 
Liga germană de fotbal pentru 
disputarea partidelor în timpul 
pandemiei, un număr de 35 de 
cazuri la 100.000 de locuitori este 
considerat „ridicat”

Pe scurt

Meciul dintre CSM 

Bucureşti şi Rostov pe 

Don, din Liga Campionilor 

la handbal feminin, 

programat duminică, 

în Sala Sporturilor „Ioan 

Kunst-Ghermănescu” din 

Capitală, a fost amânat 

din cauza a două cazuri 

pozitive la coronavirus 

în lotul formaţiei ruse.

Întreaga echipă rusă a in-

trat în carantină după cele 

două teste pozitive, apăru-

te în urma testării la înce-

putul săptămânii.

EHF a precizat că va cola-

bora cu cele două cluburi pen-

tru a găsi o nouă dată pentru 

disputarea meciului, cât mai 

curând posibil.

CSM Bucureşti a câştigat 

primele două partide din gru-

pă şi era în formă înaintea 

meciului cu Rostov.

„Este un moment nepo-

trivit, suntem pe un trend 

foarte bun, avem mare în-

credere în noi, aşa că sun-

tem trişti că nu se va juca 

acest meci. Am muncit mult 

pentru cele două victorii ob-

ţinute până acum în Liga 

Campionilor, mă bucur că 

am început astfel şi că de-

monstrăm pe teren multă 

calitate şi spirit de echipă. 

Echipa arată bine şi sunt 

foarte mulţumit de asta, ra-

portat la perioada lungă în 

care nu s-a jucat handbal”, 

a declarat antrenorul echi-

pei CSM, Adrian Vasile.

Cum meciul cu Rostov, 

din Liga Campionilor, nu se 

va mai disputa, cele mai 

multe dintre handbalistele 

de la CSM Bucureşti îşi vor 

muta punctul de interes că-

tre echipele naţionale.

Doar şase dintre „tigroai-

ce” vor rămâne la Bucureşti 

în următoarea perioadă, re-

stul se va duce în pregătire cu 

formaţiile de seniori sau tine-

ret ale ţărilor din care provin.

„Ne mai având meciul, nu 

mai ţinem atât de ridicat ni-

velul de concentrare şi de adre-

nalină. Nici nu trebuie să o 

facem, ar fi  ceva artifi cial. Se 

va pleca la echipele naţiona-

le, iar noi avem multe jucă-

toare la loturi, doar şase vor 

rămâne acasă şi vor avea un 

timp de respiro, dar se vor şi 

pregăti alături de Iulia şi Dra-

goş”, a mai spus Adi Vasile.

Derby-ul CSM Bucureşti – Rostov Don 
a fost amânat din cauza COVID-19

Trei sportive din lotul 

naţional de judo au fost 

depistate pozitiv cu coro-

navirus. În total, 19 spor-

tivi din loturile masculine 

şi 3 sportive au fost infec-

taţi cu noul coronavirus.

„Miercuri seară au sosit 

testele făcute la Braşov de 

băieţi şi la Cluj de fete. Din 

loturile masculine, cei 16 

depistaţi pozitiv iniţial au 

fost reconfirmaţi, în plus alţi 

trei sportivi au rezultate po-

zitive. Iar la fetele din Cluj, 

în afara cazului Elenei Ste-

re, au mai fost depistate po-

zitiv alte două sportive din 

lotul de cadete. La senioare 

nu avem niciun caz pozitiv. 

În total sunt 19 băieţi şi 3 

fete”, a declarat pentru Ager-

pres directorul departamen-

tului internaţional din ca-

drul Federaţiei Române de 

Judo, Eduard Zgorcea.

Iniţial, în urma primelor 

teste efectuate, fuseseră de-

pistaţi pozitiv la coronavirus 

16 băieţi şi o fată.

În urma testărilor efectua-

te au fost depistaţi pozitiv şi 

3 membri ai staff-ului tehnic, 

printre care şi secretarul ge-

neral al Federaţiei Române de 

Judo, Gheorghe Savu.

Cazuri de COVID-19 în lotul 
de judo de la Cluj-Napoca

Formaţia din Bosnia 

Herţegovina a deschis sco-

rul, în timp ce Gregory 

Vargas a marcat primele 

puncte ale noastre. În debu-

tul meciului ne-am con-

fruntat cu problema greşeli-

lor personale, iar Vargas a 

luat repede loc pe banca de 

rezerve. Edin Atic a distan-

ţat-o pe Igokea la cinci lun-

gimi, iar sfertul întâi s-a 

terminat la scorul de 13-23. 

Pe parcursul actului 

secund, Igokea s-a menţi-

nut la conducere, Stefan 

Fundic marcând pentru 

22-32. Drept urmare, la 

pauză tabela indica 31-38.

La revenirea de la cabine, 

U-Banca Transilvania a încer-

cat în permanenţă să se apro-

pie pe tabela de marcaj. Patrick 

Richard a fost motorul trupei 

noastre, însă adversarii au ofe-

rit un joc combinativ şi efi ci-

ent pe tranziţie ofensivă. Ame-

ricanul Jackie Carmichael a în-

scris din orice poziţie, ajutân-

du-şi colegii să nu piardă prea 

mult teren. Marko Jošilo a scu-

turat plasa de la mare distan-

ţă, 42-57, însă ardelenii au li-

mitat din diferenţă în ultimul 

act. Justin Edwards a luat mai 

multe faze pe cont propriu şi 

ne-a apropiat la cinci puncte, 

68-73. Din păcate, Igokea a gă-

sit imediat un răspuns şi a ob-

ţinut califi carea în fi nală.

Cel mai bun jucător al clu-

jenilor a fost Justin Edwards, 

cu 22 puncte, 7 recuperări şi 

1 pasă decisivă.

Au mai evoluat Patrick Ri-

chard 15 p, 2 rec, 6 pd, Andri-

ja Stipanovic 5 p, 7 rec, 2 pd, 

Donatas Tarolis 15 p, 5 rec, 2 

pd, Gregory Vargas 12 p, 5 rec, 

4 pd, Nestor Colmenares 2 p, 3 

rec, 1 pd, Karel Guzman 4 p, 2 

pd, Nandor Kuti 1 pd.

Pentru învingători au jucat 

Edin Atic 12 p, 5 rec, 4 pd, 

Marko Josilo 6 p, 6 rec, 4 pd, 

Darko Talic 2 p, 2 rec, 2 pd, 

Stefan Pot 8 p, 1 rec, 5 pd, 

Jackie Carmichael 25 p, 6 rec, 

4 pd, Milan Vulic 1 rec, Niko-

la Jovanovic 7 p, 4 rec, Dali-

bor Ilic 3 p, 3 rec, 1 pd, Anta-

bia Waller 10 p, 1 rec, 1 pd, 

Stefan Fundic 9 p, 8 rec, 3 pd.

Igokea va juca vineri pen-

tru califi carea în grupele Li-

gii Campionilor cu Sporting 

Lisabona, care a trecut în cea-

laltă semifi nală de la Bote-

vgrad de Fribourg Olympic 

(Elveţia) cu 84-78.

U-BT Cluj-Napoca a fost 

învinsă de formaţia bosniacă 

KK Igokea Alexandrovac, cu 

scorul de 82-75 (23-13, 15-18, 

22-13, 22-31), miercuri seara, 

la Botevgrad (Bulgaria), în se-

mifi nalele Grupei C din turul 

preliminar al Ligii Campioni-

lor la baschet masculin.

Mihai Silvăşan a fost ex-

trem de dezamăgit după rezul-

tatul înregistrat în faţa celor 

de la Igokea.

„Din păcate am pierdut ca-

lifi carea în grupele Champions 

League. A fost un meci prost, 

nu avem scuze pentru felul 

cum am evoluat în primele 30 

de minute. Am jucat cu frică, 

nu am fost agresivi. I-am lă-

sat să îşi facă jocul şi asta ne-a 

costat. Dacă vrem să ieşim 

campioni în România, trebuie 

să învăţăm din aceste greşeli 

şi să devenim o echipă mai 

rea. Trebuie să devenim o echi-

pă care să ştie să joace bine în 

momentele importante”, a spus 

antrenorul lui U-BT.

U-BT Cluj a fost eliminată 
din Basketball Champions League
„U” a făcut două sferturi slabe, care nu au putut compensa evoluţia 
mai bună din celelalte două, în disputa cu Igokea

Justin Edwards la primul meci ofi cial în tricoul lui U-Banca Transilvania Cluj

ERATĂ
În ediția de ieri, 24.09.2020, 
în pagina 12 la articolul 
„CFR Cluj, ultimul hop im-
portant înainte de grupele 
Europa League”, a apărut 
din greșeală o fotografi e cu 
„U” Cluj, în locul celei care 
trebuia să apară la articol. 
Reluăm fotografi a corectă:

Ne cerem scuze cititorilor 
pentru greșeala comisă.

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