
LUNI | 26 IULIE 2021 | anul XXIV, nr. 141 (6053) | 12 pagini | 1,50 lei

1  = 4.9219 LEI

CLUJ-NAPOCA

290C Detalii în pagina 2

M
ET

EO

PUBLICITATE

A

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

9 561 64 3 5 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 25 iulie 2021
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Populația Clujului va scădea 
în următorii 30 de ani

ACTUALITATE

Gheorghiţă: „Avem o tendinţă 
de creştere a cazurilor de COVID”

Populaţia României va scă-
dea la 15,5 milioane de locu-
itori până în 2050. Un singur 
judeţ va înregistra creştere.

Judeţul Cluj a cunoscut o 
creştere importantă a popula-
ţiei în ultimele decenii, însă 
un studiu al Eurostat arată că, 
în 2050, populaţia judeţului 
va scădea, pe fondul sporului 
natural negativ, dar şi a mi-
graţiei în alte ţări.

Populaţia României va scă-
dea la 15,5 milioane de locu-
itori până în 2050, în scădere 
cu 20%, de la 19,2 milioane 
de persoane în 2020, pe fon-
dul natalităţii scăzute şi al mi-
graţiei externe, arată datele 
Eurostat, biroul de statistică 
al Uniunii Europene, citat de 

Digi24. În cele mai puternice 
judeţe pentru business, evo-
luţia populaţiei în următorii 
30 de ani diferă: în munici-
piul Bucureşti, populaţia va 
scădea cu 23%, în Timiş cu 
5%, în Cluj cu 8%, iar în 
Argeş cu 27%.

Singurul judeţ care va în-
registra o creştere a număru-
lui de locuitori în următorii 
30 de ani este Ilfovul, unde 
populaţia va creşte cu 42% în 
perioada 2020-2050, potrivit 
proiecţiilor demografice.

Numărul de locuitori va 
creşte doar în Ilfov, în Iaşi va 
stagna, iar în Capitală va scă-
dea cu un sfert în următorii 
30 de ani.

Doctorul Valeriu Gheorghi-
ţă, preşedintele CNCAV, a afir-
mat sâmbătă, la Cluj, că 
aproape 90% dintre persoane-
le diagnosticate cu COVID-19 
sunt nevaccinate, iar peste 
91% dintre decese sunt la per-
soane care nu au primit nicio 
doză de vaccin.

„Ceea ce am observat în ul-
timele patru săptămâni din ca-
zurile nou diagnosticate, 
aproape 90% sunt diagnosti-
cate în rândul persoanelor ne-
vaccinate, iar în ceea ce pri-
veşte decesele, peste 91% sunt 
la persoanele care nu au fost 
vaccinate cu nicio doză. Toc-
mai de aceea în momentul 
acesta este important să ne 

protejăm mai bine prin vacci-
nare. Este soluţia sigură, so-
luţia eficientă prin care noi 
putem să ne controlăm situa-
ţia epidemiologică la nivelul 
fiecărui judeţ şi la nivel naţi-
onal. În condiţiile în care nu 
vom avea o rată crescută de 
imunizare în rândul populaţi-
ei, evident că riscăm să avem 
o creştere importantă a numă-
rului de cazuri”, a declarat 
Valeriu Gheorghiţă. El a pre-
cizat că în România există în 
continuare un număr mare de 
persoane care nu au primit ni-
cio doză de vaccin şi îi în-
deamnă pe tineri să sprijine 
populaţia vulnerabilă.

Clujul are cele mai multe medii de 10 la admiterea la liceu
Județul Cluj ocupă locul 1 pe țară în topul mediilor de 10 la admiterea la liceu. 
De asemenea, două licee din Cluj-Napoca au cei mai mulți elevi admiși cu notă maximă. Pagina 4

Cluj-Napoca a devenit 
capitala filmului

Zeci de proiecții de filme vor avea loc în cursul acestei săptămânii, 
în 20 de locații din Cluj-Napoca și în localitățile învecinate
În Piața Unirii, peste 1.500 de spectatori s-au bucurat vineri seară de surprizele incluse 
în programul Galei de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Transportul metropolitan 
nu e gratuit vinerea
Vinerea Verde se aplică în cazul autobuze-
lor care are traseu doar în Cluj-Napoca, a 
precizat primarul Emil Boc.  Pagina 3
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Strada Potaissa 
a devenit un colț de rai
Piața de fl ori altfel a adus în Centru mires-
me proaspete de fl ori și activități pentru clu-
jenii de toate vârstele.   Pagina 7

SĂNĂTATE

Țările din zona roșie 
privind cazurile de COVID
Destinațiile de concediu populate de români 
se afl ă în zona roșie, iar doar persoanele 
vaccinate nu intră în carantină.   Pagina 5
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Drumurile distruse de 
inundații vor fi refăcute
CJ va investi 3 milioane de lei pentru reme-
dierea problemelor cauzate de furtuni. Două 
sectoare de drum vor fi  refăcute.  Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Edilul Clujului nu a fost 

în concediu anul trecut şi 

nu o va face nici în 2021, 

conform propriilor spuse. 

Munca de la birou se pare 

că este principalul motiv 

pentru care primarul nu 

va merge să se relaxeze.

„Nu am mers în concediu 

anul trecut şi nici anul aces-

ta nu îndrăznesc să mă gân-

desc la aşa ceva. Sunt doi ani 

de când nu am mai fost în 

concediu”, a declarat Boc.

Boc zice că stă în primărie 
şi duminică la ora 23:00

Duminica trecută, Cluj-Na-

poca a fost lovită de o furtu-

nă puternică în jurul orei 23:00. 

Edilul a mărturisit că se afl a 

la primărie în momentul în ca-

re s-a dezlănţuit prăpădul.

„Vijelia care a fost dumi-

nică seara m-a prins la Primă-

rie. Mai muncesc unii... Să nu 

spună că numai cei de la pri-

vat muncesc. Mai muncesc şi 

de la stat”, a declarat Boc.

Edilul, mulţumit 
de cum se lucrează 
în Primăria Cluj-Napoca

Primarul Clujului s-a decla-

rat mulţumit de cum lucrează 

angajaţii de la stat. „Haideţi 

să fi m corecţi. E greu la privat 

şi ştim asta. Dar nu vreau să 

zicem că cei de la stat sunt 

exact opusul. Sunt mulţi, foar-

te mulţi de la stat care îşi fac 

treaba. Datorită lor şi un oraş 

merge înainte, iar proiectele 

merg înainte. Dacă nu ar fi  an-

gajaţii de la stat, lucrurile nu 

ar merge. Majoritatea din pri-

mărie îşi fac datoria.

Mircea Bravo l-a întrebat 
pe Emil Boc 
ce înseamnă să fi i bogat

În urmă cu câteva zile, 

vloggerul Mircea Bravo s-a 

plimbat prin municipiul 

Cluj-Napoca şi a întrebat mai 

mulţi oameni „Ce înseamnă 

să fi i bogat?” Printre persoa-

nele intervievate se regăseş-

te şi primarul Emil Boc.

Cei doi au stat la vorbă 

pe subiectul bogăţiei, dar 

înainte de asta au discutat 

despre cum a fost „pe vre-

muri” când Mircea Bravo e-

ra studentul lui Emil Boc. Cu 

toate că Boc i-a dat nota 7 

lui Mircea Bravo, edilul re-

cunoaşte că vloggerul s-a 

dezvoltat mult, iar în pre-

zent i-ar da nota 10.

Prima dată, Mircea Bravo 

l-a întrebat pe Emil Boc: „Sun-

teţi un om bogat?”, iar prima-

rul s-a căutat prin buzunare 

şi a arătat o bancnotă de 100 

lei, după care a spus: „deci 

sunt un om sărac”.

Mai apoi, Mircea Bravo a 

vrut să afl e de la primar ce 

înseamnă bogăţia. Emil Boc 

i-a răspuns în felul următor:

„Domnule, pentru mine ba-

nii nu au reprezentat şi nu re-

prezintă o valoare în sine. Ce-

lelalte valori sunt importante 

în societate. Dacă pui accent 

pe bani nu ajungi niciodată 

să te bucuri de viaţă. Banul e 

necesar să-l munceşti, să-l câş-

tigi cinstit, să te bucuri cu fa-

milia, dar să nu-l pui pe pri-

mul loc, că îţi suceşte mintea, 

că aşa mi-a zis bunica: «dra-

gul bunicii, niciodată să nu 

laşi banul să îţi ia minţile. Da-

că îţi ia minţile ajungi rău». 

Şi atunci, cel mai sănătos lu-

cru este să te preocupe alte 

lucruri mai importante în via-

ţă, să munceşti şi să câştigi 

atâta cât munceşti.”

O ultimă întrebare pe ca-

re Mircea Bravo i-a adresat-o 

edilului a fost următoarea: 

„Când puteţi spune: «da, 

acuma-s bogat!»?”

Emil Boc i-a spus lui Mir-

cea Bravo că el este mereu 

mulţumit cu ce are şi că nu 

merită să se preocupe cu vo-

inţa de a avea mai mulţi 

bani. Primarul spune că e 

important ca oamenii să-şi 

amintească mai apoi de el 

şi să-l considere un om bun, 

nu unul bogat:

„Eu întotdeauna sunt mul-

ţumit cu ce am pentru că, ştii 

cum e? Cu cât vrei mai mult, 

vrei şi mai mult şi tot aşa, iar 

mintea îţi e ocupată să faci 

cât mai mulţi bani şi până la 

urmă îţi distrugi şi sănătatea 

şi după aceea ai bani, dar nu 

mai ai sănătate. Grijă mare 

la treaba asta cu banul, că e 

ochiul dracului, cum spune 

bunica matale.

Suntem cu toţii trecători în 

lumea asta, important e să nu 

facem doar umbră pământu-

lui, ci să lăsăm şi nişte lucruri 

bune. Eu aş prefera ca oame-

nii să îşi amintească despre 

mine: bă, a fost un om bun, 

decât să spună – a fost un om 

bogat”, a mai spus Emil Boc.

Boc: „Nici nu mă gândesc 
să plec în concediu”
Emil Boc se dedică 100% muncii din primărie şi nici nu se gândeşte să plece 
în concediu din cauza numărului mare de sarcini pe care le are de îndeplinit

Munca de la birou se pare că este principalul motiv pentru care primarul nu va merge să se relaxeze

După ce multe imagini 

cu caii care se plimbă 

„nestingheriţi” pe drumu-

rile din Floreşti au acapa-

rat reţelele de socializare, 

Primăria face demersuri 

pentru a „ridica” animale-

le lăsate nesupravegheate.

Primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu, a anunţat că 

are o soluţie pentru problema 

cailor nesupravegheaţi din Flo-

reşti, care-i deranjează de mul-

te ori pe şoferi sau provoacă 

stricăciuni în comuna vecină.

Mai exact, de multe ori 

animalele se plimbă libere, 

nesupravegheate, pe spaţiul 

public din comună, uneori 

fi ind surprinse alergând prin-

tre maşini, fi ind puse în pe-

ricol vieţile animalelor.

Bogdan Pivariu a anunţat 

că urmează ca de acum înco-

lo caii care sunt lăsaţi pe spa-

ţiul public să fi e „ridicaţi” de 

către Primărie:

„Prima soluţie propusă este 

cea a situaţiei cailor care se plim-

bă nestingheriţi pe străzile lo-

calităţii noastre, asupra cărora 

până acum nu aveam cadru le-

gal să intervenim. În proiectul 

pe care-l supun votului Consi-

liului Local vom creea cadru le-

gal pentru a ridica animalele lă-

sate nesupravegheate pe dome-

niu public, în speţă, caii”, a 

anunţat primarul comunei Flo-

reşti. Problema nu este de ieri, 

de azi. Şi pe mandatul fostului 

primar, Horia Şulea, fl oreştenii 

se plângeau de animalele lăsa-

te la voia întâmplării pe drumu-

rile din comună, acesta promi-

ţând de mai multe ori că va re-

media problema, însă acest lu-

cru nu s-a întâmplat.

Primăria Floreşti vrea să „ridice” caii
lăsaţi nesupravegheaţi pe drumurile comunei
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Drumurile judeţene din 

Cluj, distruse de inunda-

ţii, vor fi  refăcute. CJ va 

investi 3 milioane de lei 

pentru remedierea proble-

melor cauzate de furtuni.

Consiliul Judeţean Cluj va 

demara refacerea a două sec-

toare de drum judeţean, distru-

se de furtuna şi inundaţiile de 

la sfârşitul săptămânii trecute.

În acest scop, forul admi-

nistrativ judeţean va folosi su-

ma de 3.661.000 lei aprobată 

de Guvern, banii fi ind alocaţi 

din Fondul de intervenţie afl at 

la dispoziţia Executivului, pre-

văzut în bugetul de stat pe 

anul 2021, pentru unele uni-

tăţi localităţi afectate de cala-

mităţile naturale.

Este vorba de drumul jude-

ţean 161C, respectiv sectorul si-

tuat în localitatea Corneni, co-

muna Aluniş, între km 13+000 

şi km 13+960, unde se impun 

realizarea unei consolidări cu 

zid de sprijin precum şi lucrări 

de refacere a sistemului rutier.

În urma ploilor torenţiale ca-

re au afectat zona de munte a 

judeţului Cluj, drumul judeţean 

107R, mai exact sectorul cuprins 

între Pârtia Buscat şi unitatea mi-

litară de pe Muntele Mare, a su-

ferit multiple degradări. În acest 

context, pe un sector în lungime 

de 11,3 kilometri, cuprins între 

poziţiile kilometrice 47+350 şi 

58+650, Consiliul Judeţean va 

interveni pentru refacerea siste-

mului rutier. Lucrările de refa-

cere a celor două drumuri jude-

ţene vor debuta în perioada ime-

diat următoare, după încheierea 

contractelor de execuţie cu fi r-

mele contractoare.

Drumurile judeţene care au fost 
distruse de inundaţii vor fi refăcute Emil Boc a făcut o vizită 

la piaţa volantă din 

Gheorgheni. Primarul 

a făcut şi câteva cumpără-

turi şi le recomandă cluje-

nilor să achiziţioneze şi ei 

produse proaspete direct 

de la producătorii locali.

„Am fost în vizită la pia-

ţa volantă din cartierul Ghe-

orgheni, pe str. Unirii – în 

capătul liniei troleibuzului 

3 – de unde pot fi achiziţi-

onate fructe, legume proas-

pete şi produse de sezon, 

direct de la producătorii lo-

cali din zonă”, a declarat 

primarul Emil Boc.

Două pieţe volante sunt 

deschise săptămânal:

• piaţa volantă din cartierul 

Gheorgheni: în fi ecare joi, în 

intervalul orar 15:00-19:00

• piaţa volantă din cartie-

rul Grigorescu (strada Si-

gismund Toduţă): în fieca-

re marţi, în intervalul orar 

15:00-19:00.

Reguli şi măsuri privind ac-

cesul şi buna desfăşurare a 

pieţelor volante:

¤ purtarea obligatorie a măş-

tii de protecţie;

¤ respectarea circuitelor de 

intrare/ieşire;

¤ respectarea marcajelor pri-

vind distanţarea socială (mi-

nimum 1,5 m);

¤ dezinfectarea mâinilor la 

intrarea în piaţă;

¤ respectarea unei distanţe 

de 50 cm faţă de standul de 

vânzare;

¤ se interzice atingerea măr-

fi i, aceasta fi ind servită de că-

tre producător.

¤ restricţionarea accesului 

clienţilor la 150 persoane în 

perimetru;

¤ delimitarea spaţiului în ca-

re este organizată piaţa vo-

lantă, cu separarea şi sem-

nalizarea circuitelor (intra-

re/ieşire, acces spre/dinspre 

grupurile sanitare);

¤ amplasarea a 2 puncte cu 

dispensere cu dezinfectant;

¤ purtarea obligatorie a echi-

pamentelor de protecţie (măşti, 

mănuşi) de către producători;

¤ amplasarea standurilor 

cu marfă la o distanţă de 3 

metri;

¤ dezinfecţia suprafeţelor de 

expunere a produselor;

¤ dezinfecţia grupurilor sani-

tare care deservesc piaţa vo-

lantă la fi ecare 4 ore sau ori 

de câte ori este nevoie.

Două pieţe volante, deschise la Cluj

Vinerea Verde se aplică 

în cazul transportului 

în comun care are traseu 

doar în municipiul 

Cluj-Napoca. Biletele 

autobuzelor care ies 

şi în afara municipiului 

nu sunt gratuite vinerea, 

a precizat primarul 

Emil Boc, în urma 

unor dezbateri apărute 

în spaţiul public.

Întrebat dacă Vinerea Ver-

de se aplică şi pe liniile de 

autobuz marcate cu M 

(transport în zona metro-

politană – n.red.), care ies 

în afara municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a 

oferit un răspuns negativ.

Dacă clujenii vor să că-

lătorească cu linia M26, spre 

exemplu, transportul nu es-

te gratuit, fiindcă autobuzul 

iese de pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Localităţile de lângă 
Cluj pot introduce 
Vinerea Verde

Primarul Emil Boc a spus 

că, deşi aceste linii ajung în 

interiorul oraşului, Curtea 

de Conturi nu ar permite re-

glementarea de către Consi-

liul Local Cluj-Napoca a gra-

tuităţii acestora.

Totodată, primarul spu-

ne că şi Primăriile din jurul 

municipiului Cluj-Napoca 

sunt binevenite să imple-

menteze campania Vinerea 

Verde, iar atunci transpor-

tul va fi gratuit.

Sub sloganul „STOP! Azi 

maşina stă pe loc!”, campa-

nie susţinută de către Pri-

măria Cluj-Napoca şi Com-

pania de Transport Public 

Cluj-Napoca, în luna iunie, 

la Cluj, s-a implementat 

transportul gratuit pe toată 

durata zilelor de vineri.

Transportul este gratuit 

pe toată durata zilelor de vi-

neri, pe raza municipiului 

Cluj-Napoca. Astfel, cluje-

nii nu mai sunt nevoiţi să 

prezinte un abonament sau 

bilet în aceste zile.

„În vederea reducerii tra-

ficului, reducerii accidente-

lor rutiere, a încurajării fo-

losirii transportului în co-

mun, a diminuării blocaje-

lor în trafic, se propune mo-

dernizarea în continuare a 

flotei de transport public în 

comun, 2026 fiind anul în 

care ne propunem să ajun-

ge la 100% transport public 

verde, nepoluant, în muni-

cipiul Cluj-Napoca. Pentru 

stimularea publicului, în ul-

tima zi lucrătoare a fiecărei 

săptămâni, vinerea verde, 

introducem programul «Stop! 

Azi maşina stă pe loc», pen-

tru gratuitate la transportul 

public în comun pentru toţi 

clujenii, pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca. Scopul es-

te promovarea folosirii trans-

portului public verde, nepo-

luant”, a declarat primarul 

Emil Boc, în iunie.

Măsura a fost anunţată 

de edil încă din luna mar-

tie, însă abia în luna iunie 

a fost găsită soluţia legală 

pentru implementare. Pro-

iectul a fost aprobat de con-

silierii locali cu unanimita-

te de voturi.

Transportul gratuit vinerea nu se aplică 
în cazul autobuzelor metropolitane din Cluj
În urma unor discuţii apărute în spaţiul public privind transportul gratuit în cadrul programului 
Vinerea Verde, primarul Emil Boc a venit cu clarificări

Vinerea Verde se aplică în cazul transportului în comun care are traseu doar în municipiul Cluj-Napoca

Sute de clujeni sunt ţinuţi 

în panică de patru luni. 

Drumul surpat 

din zona Edgar Quinet 

încă nu a fost reparat.

Un drum de acces către pa-

tru blocuri din Edgar Quinet 

s-a surpat în urma lucrărilor 

la un bloc nou. Localnicii spun 

că sunt ţinuţi în panică de pa-

tru luni de zile, fi indcă nimeni 

nu l-a reparat încă.

„Doresc să vă arăt cum 

suntem ţinuţi în panică de 

patru luni de zile de un con-

structor care a spart drumul 

de acces şi nu îl mai repa-

ră. În schimb îşi vede de 

treabă în continuare, îşi con-

struieşte liniştit blocul”, a 

declarat o localnică pentru 

monitorulcj.ro.

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu, localnic în zona re-

spectivă, a declarat pentru 

monitorulcj.ro în luna apri-

lie că situaţia este tragică pe 

Edgar Quinet de mai mulţi 

ani. Lucrările la noul bloc 

au dus la surparea unui drum 

de acces pentru patru alte 

blocuri de locuinţe.

„Este un bloc aproape de 

numerele 20, aproape de zo-

na numită Poiana din Edgar 

Quinet. Constructorul se pa-

re că nu a asigurat bine şan-

tierul, acolo trebuiau să pună 

nişte parapeţi de susţinere. 

Probabil că şantierul nu a fost 

supravegheat de Primărie şi 

în consecinţă s-a surpat calea 

de acces către patru blocuri, 

de pe strada Edgar Quinet, 

aşa cum se vede în imagini. 

Problema este că Primăria pro-

mite acolo de cel puţin trei 

ani modernizarea străzii şi că-

ile de acces”, a adăugat Ema-

nuel Ungureanu.

Drumul surpat din Edgar Quinet 
încă nu a fost reparat

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Costurile generate de acest program 
vor fi suportate de CTP. Primăria Cluj-Napoca 
va interveni să plătească costul suplimentar, 
dacă este nevoie, prin mecanismul 
de compensare, conform legii, evident, 
din banii clujenilor. Anul acesta avem 
un buget de 7 milioane de lei, deja CTP 
se pregătește să facă o solicitare 
de compensare pentru dificultățile pe care 
le-a întâmpinat deja în primul trimestru 
al anului, pe fondul pandemiei“
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Rectorul Universităţii 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca (UBB), prof. 

univ. dr. Daniel David, l-a 

avut ca oaspete pe amba-

sadorul Indiei în România, 

Rahul Shrivastava.

Cooperările dintre UBB şi 

diverse instituţii din India sunt 

deja importante, Centrul pen-

tru Studii Indiene din UBB fi -

ind adesea un catalizator im-

portant în acest sens.

„În viitor, ţinând cont de 

anvergura globală (world-class) 

a UBB şi de potenţialul uriaş, 

academic şi socio-economic, 

al Indiei, aceste relaţii de co-

operare se vor dezvolta pe 

componente educaţionale 

(programe comune şi/sau la 

distanţă) şi de cercetare-dez-

voltare-inovare (CDI), în spe-

cial pe linia expertizei UBB în 

InfoBioNano4Health şi a no-

ilor structuri de inteligenţă ar-

tifi cială, realitate virtuală şi 

robotică dezvoltate în UBB 

(Institut/Centrul UBB-E-

ON-XR/inclusiv facultăţile de 

inginerie/tehnologie), cu im-

plicaţii şi pentru aplicaţii ino-

vative în relaţie cu companii 

indiene”, transmite UBB.

Ambasadorul Indiei 
în România, 
oaspete la UBB la Cluj Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB), 

prin Biroul Erasmus+ 

al Centrului de Cooperări 

Internaţionale, a organizat, 

în perioada 12 – 16 iulie 

2021, prima şcoală de vară 

online pe tema manage-

mentului proiectelor.

În cadrul şcolii de vară au 

fost prezentate teme generale 

şi specifi ce privind manage-

mentul proiectelor în cadrul se-

siunilor de dimineaţă: faza de 

iniţiere şi planifi care, imple-

mentarea activităţilor, identifi -

carea riscurilor şi adaptarea la 

schimbare, organizarea buge-

tului şi planifi carea activităţi-

lor, monitorizarea, evaluarea şi 

raportarea proiectelor. Pe lân-

gă sesiunile de prezentare au 

fost organizate şi activităţi in-

teractive şi sociale, precum: tu-

rul virtual al UBB, turul virtu-

al al oraşului, concursuri cu 

premii, sesiuni de networking. 

Activităţile de predare din ca-

drul sesiunilor de dimineaţă au 

fost realizate de către membri ai 

biroului Erasmus, şcoala de va-

ră benefi ciind şi de prezenţa unor 

cadre didactice UBB cu experi-

enţă în implementarea proiecte-

lor europene. Studenţii partici-

panţi au avut oportunitatea de 

a discuta cu reprezentanţii Agen-

ţiei Naţionale pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Edu-

caţiei şi Formării Profesionale.

Şcoala de vară s-a adresat stu-

denţilor universităţilor partene-

re UBB şi a înregistrat 260 de 

participanţi din Egipt, Brazilia, 

Cehia, Algeria, Madagascar, Bel-

gia, China, Spania, Italia, Botswa-

na, Georgia, Ucraina, Franţa, 

Azerbaijan, Sudan, Olanda, Viet-

nam, Camerun, Polonia, Litua-

nia, Germania, Turcia, Slovenia, 

Tunisia, Slovacia, Ungaria, Mol-

dova, Afganistan, Bangladesh, 

Indonezia, Malaezia, Estonia, 

Etiopia, Nigeria, Zimbabwe, Ar-

menia, Congo, Georgia, Iran, Be-

larus, India şi Yemen.

Număr record de participanţi la şcoala de vară 
„Project management” organizată la UBB

Carmen LUCUŢ
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Rezultatele admiterii la 

liceu 2021 a absolvenţilor 

de clasa a VIII-a au fost 

publicate pe admitere.edu.

ro. Totodată, aceste pot fi  

văzute şi la avizierele 

liceelor. Rezultatele 

repartizării în licee 

sunt disponibile online, 

iar fi ecare elev poate 

să le vadă cu codul pe care 

l-a primit de la şcoală.

Elevii pot verifi ca listele cu 

repartizarea în licee pentru fi -

ecare judeţ, dar şi lista locu-

rilor rămase libere.

89.983 de elevi absol-

venţi de clasa a VIII-a 

(98,54%) au fost repartizaţi 

în învăţământul liceal de 

stat pentru anul şcolar 

2021-2022, anunţă Ministe-

rul Educaţiei. Din totalul 

elevilor cu opţiuni comple-

tate (91.315), 57.574 de can-

didaţi au fost repartizaţi la 

filiera teoretică, iar 32.409 

candidaţi – la filiera tehno-

logică. 348 de candidaţi au 

fost admişi cu media 10.

În total, au fost comple-

tate 1.760.684 de opţiuni, 

rezultând o medie de 19 op-

ţiuni/elev. 54.060 (60,05%) 

dintre elevii cu opţiuni com-

pletate (91.315) au intrat la 

prima opţiune.

Alţi 10.086 de elevi s-au 

înscris pe locurile alocate ru-

telor de şcolarizare în învă-

ţământul profesional. Con-

form calendarului admiterii 

în învăţământul liceal de stat, 

în perioada 25-28 iulie, can-

didaţii vor transmite/depu-

ne dosarele de înscriere la 

secretariatele liceelor în ca-

re au fost admişi.

1.332 de elevi nu au fost 

repartizaţi în această etapă, 

întrucât nu au completat su-

fi ciente opţiuni, însă acest nu-

măr este în scădere substan-

ţială comparativ cu anul tre-

cut (8.570 de elevi).

A doua etapă 
de repartizare începe joi

Cei 1.332 de elevi vor in-

tra în a doua etapă de re-

partizare computerizată şi 

vor completa, în perioada 

29 iulie – 5 august, opţiuni 

în fişele de înscriere alături 

de candidaţii care au fost 

repartizaţi computerizat în 

prima etapă de admitere, 

dar nu şi-au depus dosare-

le de înscriere în termen (25 

– 28 iulie) şi de candidaţii 

care nu au participat în pri-

ma etapă de admitere. Com-

pletarea opţiunilor în fişe se 

realizează la unitatea de în-

văţământ sau prin formular 

transmis electronic.

Pentru această etapă sunt 

disponibile 9.216 locuri. Re-

partizarea computerizată a 

acestor elevi va avea loc în 

data de 6 august, iar comu-

nicarea rezultatelor candi-

daţilor repartizaţi compute-

rizat în a doua etapă a ad-

miterii în învăţământul li-

ceal de stat se va face con-

form procedurii stabilite de 

Comisia naţională de admi-

tere. În intervalul 9 – 11 au-

gust, comisia judeţeană de 

admitere va rezolva toate 

cazurile speciale apărute du-

pă cele două faze de repar-

tizare computerizată.

Admiterea la liceu a fost 

realizată pe baza mediei ob-

ţinute de elev la Evaluarea 

Naţională, care contează 80% 

din nota fi nală, şi a mediei 

generale de absolvire a cla-

selor V-VIII, care contează 

20% din nota fi nală.

Metodologia de admitere 
nu se schimbă în 2022

Ministrul Educaţiei Sorin 

Cîmpeanu a spus că primele 

schimbări în metodologia de 

admitere nu ar urma să apa-

ră din 2022, ci abia în 2023.

„Nu vor fi schimbări ma-

jore pentru următoarea ad-

mitere din anul 2022. În 2023 

vom vedea care va fi rezul-

tatul dezbaterilor şi consul-

tărilor care vor începe anul 

acesta. Pentru 2022 nu vor 

fi schimbări majore cu pri-

vire la modul de organiza-

re a admiterii la liceu”, a 

mai spus Sorin Cîmpeanu.

Declaraţia vine în contex-

tul în care ministrul a de-

clarat pe 9 iulie că admite-

rea la liceu s-au putea schim-

ba chiar din 2022.

„Dacă vom reuşi să avem 

o formă coerentă a unui pro-

iect de lege în toamna aces-

tui an şi care să fie aprobat 

în Parlament în acest an sau 

la începutul anului viitor, 

va fi timp şi pentru legisla-

ţia ulterioară şi pentru acest 

nou tip de examen”, a anun-

ţat Sorin Cîmpeanu, referin-

du-se la o măsură din pro-

gramul România Educată.

Sorin Cîmpeanu a decla-

rat că poate exista posibi-

litatea ca elevii admişi la 

liceu să nu mai susţină Eva-

luarea Naţională. „Una din 

variante este să nu fie su-

puşi la două examene, da-

că au dat admiterea la un 

liceu şi au fost declaraţi ad-

mişi, să nu mai fie nevoie 

să susţină şi Evaluarea Na-

ţională”, a spus ministrul 

Educaţiei pe 9 iulie.

„Cei care optează să sus-

ţină un examen de admitere 

la un anumit liceu pot fi  de-

claraţi admişi la acel liceu, 

restul vor fi  repartizaţi com-

puterizat. Poate vom apela 

la soluţia ca un liceu să nu 

ocupe toate locurile prin con-

curs propriu şi va lăsa un 

25% pentru ocupare prin re-

partizare computerizată”, a 

continuat Cîmpeanu.

Cluj, cele mai multe medii de 10 
la admiterea la liceu din acest an
Rezultatele la admiterea la liceu au fost publicate sâmbătă. Clujul ocupă locul 1 pe ţară în topul mediilor de 10.

Cei mai mulți elevi care au 
avut media 10 la admiterea 
la liceu de anul acesta sunt 
din Cluj (12), potrivit rezulta-
telor publicate sâmbătă de 
Ministerul Educației. Pe locul 
al doilea se afl ă Bucureștiul, 
cu 8 elevi care au intrat la li-
ceu cu nota maximă.

De asemenea, cei mai mulți 
elevi admiși cu media 10 
sunt la liceele „Avram Iancu” 
din Cluj-Napoca, „Emil 
Racoviță” din Cluj-Napoca și 
„Gheorghe Lazăr” din 
București. Mai jos, topul lice-
elor unde au intrat elevi cu 
nota maximă:

¤ Liceul Teoretic Avram 
Iancu, Cluj-Napoca – 5

¤ Colegiul Național Emil 
Racoviță, Cluj-Napoca – 5

¤ Colegiul Național Gheorghe 
Lazăr, București – 4

¤ Colegiul Național Sfântul 
Sava, București – 3

¤ Colegiul Național de 
Informatică Tudor Vianu, 
București – 3

Clujul, locul 1 pe țară
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Vicepremierul Dan Barna 

a vorbit despre câteva noi 

măsuri care ar putea fi  luate 

pentru creşterea ratei de 

vaccinare. Mersul la mall, 

condiţionat de vaccinare?

Premierul Florin Cîţu a fost 

deranjat de declaraţiile pe ca-

re Dan Barna le-a făcut vineri, 

potrivit hotnews.ro. Vicepre-

mierul a discutat despre mă-

suri noi care ar putea fi  imple-

mentate. Barna spune că în 

coaliţie se discută noi măsuri 

precum acordarea de stimu-

lente (vouchere) şi interzice-

rea de a merge la mall pentru 

cei care nu sunt vaccinaţi.

Premierul este de o altă pă-

rere şi spune că aceste măsuri 

„nu vor ajunge în spaţiul pu-

blic”, dar recunoaşte şi că au 

fost luate în calcul.

„Am plecat cu impresia de 

la coaliţie că toate scenariile ră-

mân acolo. Nu are sens să co-

mentăm scenarii. Eu m-am obiş-

nuit să vin să vă spun ce deci-

zii s-au luat. Aşa sunt multe sce-

narii, hai să vedem deciziile pe 

masă”, a spus Cîţu.

Vicepremierul Dan Barna a 

anunţat mai multe măsuri care 

au fost luate în calcul: „Am dis-

cutat în şedinţa coaliţiei de săp-

tămâna aceasta acest subiect, 

au fost prezentate mai multe 

variante asupra cărora premie-

rul şi-a şi exprimat, pentru o 

parte din ele, susţinerea. E clar 

că trebuie să venim cu măsuri, 

pe modelul celorlalte state eu-

ropene, de a continua să încu-

rajăm şi să susţinem campania 

de vaccinare pentru că, într-ade-

văr, probabil valul 4 va avea un 

efect de stimul din nou pentru 

acea parte din populaţie care, 

deşi nu e împotriva vaccinării, 

nu s-a dus până acum să se vac-

cineze, dar în egală măsură sunt 

două tipuri de măsuri, măsuri-

le de încurajare şi de stimulare, 

dar şi acele măsuri care am vă-

zut că sunt luate de alte ţări prin 

care pentru cadre medicale, pen-

tru accesul la anumite servicii 

neesenţiale, spre exemplu, exis-

tenţa vaccinării să fi e o condi-

ţionalitate. De exemplu, mersul 

la mall în weekend, care nu es-

te un serviciu esenţial, să fi e 

condiţionat de existenţa vacci-

nării, persoanele vaccinate să 

poată să meargă la mall în we-

ekend, ceilalţi în timpul săptă-

mânii”, potrivit sursei citate.

Dan Barna: „Mersul la mall 
ar putea fi condiţionat de vaccinare”

Lista ţărilor cu risc epi-

demiologic a fost actuali-

zată. Cele mai frumoase 

destinaţii din lume 

şi ţările cele mai popula-

te de români se afl ă 

în zona roşie, iar doar 

cei care s-au vaccinat 

nu stau în carantină.

Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a actuali-

zat, joi, lista ţărilor/teritorii-

lor în funcţie de rata de inci-

denţă cumulată a cazurilor 

de COVID, în vederea stabi-

lirii persoanelor care sosesc 

în România din acestea şi cu 

privire la care se instituie mă-

sura carantinei.

În zona roşie se regăsesc 

Marea Britanie, Cipru, Olan-

da, Spania, Portugalia şi, abia 

intrată, Malta.

Lista cu clasifi carea ţări-

lor/teritoriilor în funcţie de 

rata de incidenţă cumulată:

Zona roşie: Insulele Virgi-

ne Britanice, Jersey, Cipru, 

Seychelles, Fiji, Mongolia, Tu-

nisia, Marea Britanie, Cuba, 

Gibraltar, Olanda, Namibia, 

Botswana, Spania, Columbia, 

Kuweit, Georgia, Andorra, Ar-

gentina, Malaysia, Libia, Por-

tugalia, Africa de Sud, Malta, 

Costa Rica, Insula Man, Pa-

nama, Iran, Suriname, Ka-

zahstan, Irak, Insulele Feroe, 

Brazilia, Nepal, India;

În zona galbenă a ţărilor/

teritoriilor se găsesc: Gre-

cia, Kârgâzstan, Luxemburg, 

Maldive, Curaçao, Monaco, 

Federaţia Rusă, Oman, Emi-

ratele Arabe Unite, Insulele 

Virgine ale Statelor Unite, 

Indonezia, Paraguay, Irlan-

da, Zimbabwe, Trinidad si 

Tobago, Danemarca, Thai-

landa, Guatemala, Bahamas, 

Uruguay, Eswatini.

Carantină în ţările cu risc 
epidemiologic ridicat

Persoanele vaccinate ca-

re vin din ţările din lista ro-

şie sau lista galbenă nu vor 

sta în carantină.

Persoanele nevaccinate, 

inclusiv copiii cu vârste de 

peste trei ani şi mai mici de 

16 ani, care nu prezintă un 

test PCR negativ vor sta în 

carantină pe o perioadă ca-

re poate ajunge şi la 14 zile.

Călătorii ne-vaccinaţi nu 

stau în carantină dacă:

• rămân pe teritoriul naţi-

onal pentru o perioadă mai 

mică de trei zile şi prezin-

tă un test negativ pentru 

SARS-CoV-2, efectuat cu cel 

mult 72 de ore înaintea îm-

barcării în avion

• au fost confi rmate pozitiv 

pentru infecţia cu virusul 

SARSCoV-2 în ultimele 90 de 

zile anterioare intrării în ţa-

ră, fapt dovedit prin docu-

mente medicale

• copiii cu vârsta mai mică 

sau egală de 3 ani,

• copiii cu vârsta mai mare 

de 3 ani şi mai mică de 16 

ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu COVID-19.

Lista ţărilor cu risc epidemiologic 
a fost actualizată joi

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Experţii vorbesc despre 

un val 4 al pandemiei, 

iar multe ţări iau 

în considerare obligati-

vitatea vaccinului. 

Emil Boc spune că este 

împotriva unei astfel 

de măsuri, dar susţine 

că România are nevoie 

de o campanie 

de informare mai amplă.

Emil Boc a vorbit la o 

emisiune a unui post de ra-

dio local despre valul 4 al 

pandemiei de COVID-19, 

despre care se preconizea-

ză că ar veni în toamnă.

Primarul nu neagă aces-

te discuţii, dar spune că sin-

gurul mod de a evita valul 

4 este vaccinarea şi o cam-

panie de vaccinare imensă.

Restricţii doar 
pentru nevaccinaţi. 
Ce spune primarul?

Totodată, multe ţări, 

chiar din Europa, îşi doresc 

ca vaccinul anti-COVID-19 

să devină obligatorii, iar ce-

tăţenii să nu aibă acces la 

transportul public şi în anu-

mite locaţii dacă sunt ne-

vaccinaţi:

„Eu sper şi cred în înţe-

lepciunea clujenilor de a se 

vaccina. Unele ţări vorbesc 

deja de obligativitatea vac-

cinului – unii spun că nu 

se va mai intra nici în mall, 

autobuz, avion, niciunde 

dacă nu eşti vaccinat. 

Eu încă nu aş ajunge aco-

lo, dar aş face o companie 

uriaşă de informare mai ma-

re. Să vorbim mai mult des-

pre vaccinare, doar aşa pu-

tem să scăpăm de pande-

mia asta tâmpită.

Democraţiile trec la ni-

velul următor. Ele spun că 

sănătatea publică are prio-

ritate şi în acest consens 

pot să spună că nu mergi 

undeva dacă nu eşti vacci-

nat. Eu cred că şi noi tre-

buie să facem o campanie 

mult mai mare şi mult mai 

agresivă, dar nu numai din 

partea autorităţilor. Fieca-

re dintre noi. Valul 4 vine 

dacă nu suntem vaccinaţi. 

Sfatul meu nu este de a pu-

ne accent pe constrângeri, 

ci de a pune accent încă pe 

partea de convingere. Hai-

deţi să-i convingem pe oa-

meni că aceasta este calea 

cea bună”, a spus Emil Boc.

Valeriu Gheorghiţă, la Cluj

Preşedintele Comitetului 

Naţional de Coordonare a 

Activităţilor privind Vacci-

narea împotriva COVID-19, 

Valeriu Gheorghiţă, a fost 

prezent vineri seară la des-

chiderea Festivalului Inter-

naţional de Film Transilva-

nia TIFF 2021, iar sâmbătă 

a participat la o serie de 

evenimente menite să sus-

ţină acţiunile subsumate 

campaniei de vaccinare în 

rândul comunităţilor cluje-

ne. În cadrul acestora, el a 

vaccinat mai multe persoa-

ne prezente la centre.

Sâmbătă, începând cu ora 

10.00, preşedintele CNCAV 

a vizitat centrul de vaccina-

re care funcţionează la Şcoa-

la Gimnazială „Ion Crean-

gă”, împreună cu primarul 

Emil Boc. Ulterior, începând 

cu ora 12.00, preşedintele 

CNCAV s-a aflat în localita-

tea Bonţida, unde s-a des-

făşurat maratonul de vacci-

nare, premergător festivalu-

lui Electric Castle.

Valul patru al pandemiei, 
doar pentru cei nevaccinaţi?
Primarul Emil Boc a tras un semnal de alarmă: „Valul 4 vine dacă nu suntem vaccinaţi!”

Primarul spune că singurul mod de a evita valul 4 este vaccinarea şi o campanie de vaccinare imensă

Expertul în sănătate publică al 
Universității Babeș-Bolyai Răzvan 
Cherecheș felicită atitudinea luată 
de Colegiul Medicilor privind medicii 
nevaccinați, care ar putea fi  obligați 
să își plătească singuri testele 
de depistare COVID-19.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a de-
clarat, vineri seară, că președintele 
Colegiului Medicilor susţine măsura ca 
medicii nevaccinaţi anti-COVID să fi e 
obligaţi să se testeze pe banii lor.

„Președintele Colegiului Medicilor sus-
ţine această măsură și chiar l-am rugat 

să facă un chestionar printre membrii 
Colegiului Medicilor ca să vedem și pă-
rerea lor. În paralel, am început o do-
cumentare a situaţiei vaccinărilor în 
rândul personalului medico-sanitar în 
unităţile spitalicești”, a spus ministrul 
la postul B1 TV.

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate pu-
blică al UBB Cluj-Napoca, a comentat răs-
punsul Colegiului Medicilor, clasifi cându-l 
ca „excelent”. 

Expertul susține că acesta este un demers 
necesar, având în vedere că un medic ne-
vaccinat poate pune pacientul la risc:

„Excelent - Colegiul Medicilor începe să se 
activeze. Colegiul Medicilor este organizația 
din România care acorda sau ridică dreptul 
de liberă practică pentru medicii din 
Romania. Un medic nevaccinat constituie 
un risc pentru pacienții lui/ei + vaccinul es-
te disponibil gratuit și este o protecție sigu-
ră (demonstrată de nenumăratele studii = 
este normal ca medicii care aleg să nu se 
vaccineze din motive de credințe personale, 
nu din cauze medicale - ex. alergii severe 
dupa prima doză...) să își plătească singuri 
testele periodice prin care să evite riscul 
pentru pacienți”, a spus Răzvan Cherecheș.

Medicii nevaccinați ar putea fi obligați să se testeze pe banii lor
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Ediţia de anul 

acesta a Festivalului 

Internaţional 

de Film Transilvania 

a debutat vineri, 23 iulie, 

în peste de 20 locaţii. 

Filmele vor fi proiecta-

te la Cinema Florin Piersic, 

Casa de Cultură a Studen-

ţilor, Piaţa Unirii (Open 

Air), USAMV (Open Air), 

Cinema Victoria, Cercul Mi-

litar, Cinema Arta, Iulius 

Parc (Open Air), Cetăţuie 

(Open Air), UBB (Open 

Air), Cinema Dacia (Mă-

năştur) şi Cinema Mărăşti. 

Ce fi lme vor rula luni?

Cinema Florin Piersic – Pia-
ţa Mihai Viteazu, numărul 11
• 10:30 – Micul astronaut

• 13:00 – Norul roz

• 15:30 – Ultima baie

• 18:00 – Pregătire pentru a 

fi  împreună o perioadă nede-

terminată

• 20:30 – Asta-i viaţa

Casa de Cultură a Studenţi-
lor – Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3
• 19:00 – Cine-concert: Fargo 

by Fragments (Franţa)

• 21:00 – Domnişoara Marx

Piaţa Unirii Open Air – Pia-
ţa Unirii
• 21:45 – Mauritanul

USAMV Open Air – Univer-
sitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară, Calea 
Mănăştur 3-5
• 21:45 – È pericoloso spor-

gersi

Cinema Victoria – B-dul 
Eroilor, nr. 51
• 10:00 – Poveste de iarnă

• 12:30 – Cine râde de dimi-

neaţă

• 15:00 – Nevinovaţii

• 17:30 – Suzanna Andler

• 19:30 – Ali(e)nare

• 22:00 – Ultrainocenţă

Cercul Militar – Piaţa Avram 
Iancu, Nr. 1-3, Cluj-Napoca
• 16:00 – Supa de homar

• 18:30 – Reţeta echilibrului

• 18:30 – Film Food: Reţeta 

echilibrului şi cină @Casa TI-

FF (Visuin)

• 20:30 – Cei din urmă

Cinema Arta – Str. Univer-
sităţii 3
• 12:00 – Poveste de toamnă

• 14:30 – Truman & Tennessee: 

o conversaţie intimă

• 17:00 – Genunchiul lui 

Claire

• 19:30 – Toni & prietenii săi

• 22:00 – O lacrimă de fată

Iulius Parc Open Air – Stra-
da Alexandru Vaiva Voevod 
nr. 53 B
• 21:45 – Scandal în familii

Cetăţuie Open Air – Strada 
Călăraşilor, nr. 1 D
• 21:45 – Swamp City

UBB Open Air – Curtea U-
niversitătii Babeş Bolyai, ac-
ces din strada Ion I. C. Bră-
tianu, nr. 2
• 22:00 – Graniţa morţii

Muzeul De Artă – Piaţa U-
nirii nr. 30
• 19:30 – Cârtiţa

• 21:30 – Ultimele zile de pri-

măvară

Parc Poligon Floreşti – Stra-
da Sub Cetate, nr. 13, Parcul 
Poligon, Floreşti
• 21:45 – Încă un rând

Cinema Dacia – Mănăştur – 
Str. Bucegi, nr. 11, Cartier 
Mănăştur
• 12:00 – Nahuel şi cartea 

magică

• 18:00 – Vocea tăcerii

• 20:30 – Noaptea regilor

Cinema Mărăşti – Str. Au-
rel Vlaicu, nr. 3
• 19:30 – Clopotul morţii

Programul zilei de astăzi, la TIFF

Proiecţia în premieră 

a comediei spaniole 

Dineu cu vecinii de sus/ 

Sentimental (r. Cesc Gay), 

organizată simultan în 20 

de localităţi din ţară, a des-

chis ofi cial, vineri seară, 

cea de-a 20-a ediţie 

a Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania.

În Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca, peste 1.500 de specta-

tori s-au bucurat de surprize-

le incluse în programul Galei 

de deschidere TIFF 2021. Da-

cii din spotul ofi cial al ediţiei 

aniversare i-au întâmpinat pe 

cinefi li pe covorul roşu, iar 

evenimentul a debutat cu un 

concert de muzică de fi lm sus-

ţinut de trupa Amadeus.

Preşedintele TIFF, Tudor 

Giurgiu, a deschis seara cu un 

discurs despre amploarea pe 

care a luat-o festivalul în ulti-

mii ani, declarându-se emoţio-

nat de revederea cu publicul.

„De multă vreme nu am 

mai văzut Piaţa Unirii atât de 

plină şi mă bucur că revenim 

la normal”, a subliniat acesta.

„Festivalul arată altfel, Clu-

jul arată altfel, dar pentru mi-

ne, aceşti 20 de ani au însem-

nat faptul că am reuşit să 

schimbăm destine. Au trecut 

prin festival sute de voluntari, 

membri ai echipei, copii care 

au participat la proiecţii sau 

la proiectele dedicate lor. Fap-

tul că ei au crescut şi au ales 

să urmeze facultăţi de fi lm, 

faptul ca oraşul în care ne-am 

dezvoltat în ultimele două de-

cenii are astăzi un profi l cu 

totul diferit faţă de prima edi-

ţie a festivalului – aceasta mi 

se pare cea mai mare victorie 

a TIFF-ului în ani”, a conti-

nuat Tudor Giurgiu.

Emil Boc şi Valeriu 
Gheorghiţă, la TIFF

Despre importanţa unui eve-

niment de anvergura TIFF-ului 

pentru oraşul Cluj-Napoca a vor-

bit şi primarul Emil Boc, care a 

sosit la eveniment alături de co-

lonelul Valeriu Gheorghiţă, co-

ordonatorul campaniei naţiona-

le de vaccinare.

Primarul Emil Boc a sub-

liniat importanţa culturii şi 

a educaţiei în dezvoltarea 

comunitară. Anul acesta, 

prin programul EducaTIFF 

şi în parteneriat cu Euro-

pean Film Factory, festiva-

lul va organiza Conferinţa 

Naţională de Educaţie Me-

dia şi Cinematografică.

Tema evenimentului din 

26 iulie, de la Hotel Platinia 

din Cluj-Napoca, vizează uti-

litatea implementării unui op-

ţional în programa şcolară a 

elevilor, dar şi dezvoltarea în 

şcoli a educaţiei prin cinema, 

ca modalitate de învăţare.

Jocuri de lumini 
şi coregrafi e „la înălţime”

Printre surprizele serii de 

gală s-a numărat şi momen-

tul artistic oferit de compania 

de teatru de animaţie Corona 

Events. A riveder le stelle, per-

formance-ul lor scăldat în jo-

curi de lumini, a surprins spec-

tatorii cu o coregrafi e „la înăl-

ţime”, oferindu-le celor pre-

zenţi câteva clipe de magie.

Mihai Chirilov, directorul 

artistic TIFF, i-a dedicat aceas-

tă ediţie regretatei actriţe Lu-

miniţa Gheorghiu. Acesta le-a 

recomandat spectatorilor să 

nu rateze fi lmele din secţiu-

nea Focus Spania şi i-a îndru-

mat pe cinefi li să participe la 

cât mai multe proiecţii orga-

nizate în aer liber la USAMV, 

spaţiu care va găzdui premi-

ere româneşti prezente în nu-

măr record la această ediţie.

După o primă zi marcată 

de entuziasmul revederii în 

sălile de cinema şi în spaţiile 

de proiecţii outdoor, festiva-

lul a continuat sâmbătă şi du-

minică cu Weekend în fami-

lie, evenimentul cu intrare li-

beră, dedicat copiilor şi pă-

rinţilor, de la Cetăţuie Open 

Air – o nouă locaţie inclusă 

pe harta festivalului.

Sâmbătă, de la ora 21:45, 

în Piaţa Unirii Open-Air a 

rulat comedia Perfect necu-

noscuţi, debutul regizoru-

lui Octavian Strunilă, pre-

zent la proiecţia de gală îm-

preună cu echipa de produc-

ţie a filmului. În aceeaşi sea-

ră, la USAMV, documenta-

rul Spioni de ocazie va avut 

parte de o premieră absolu-

tă, în prezenţa regizoarei 

Oana Giurgiu şi a echipei 

de filmului. Un alt film ro-

mânesc aşteptat, Tata mu-

tă munţii, în regia lui Da-

niel Sandu, a putut fi văzut 

la USAMV duminică seara.

1.500 de participanţi la Gala TIFF
Prima zi de TIFF a fost marcată de Gala de deschidere, organizată în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. 
La eveniment au participat aproximativ 1.500 de persoane, au transmis organizatorii.

În Piaţa Unirii, peste 1.500 de spectatori s-au bucurat de surprizele incluse în programul Galei de deschidere TIFF 2021
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Salvamontiştii clujeni 

au publicat câteva reco-

mandări privind alimen-

taţia şi hidratarea, 

pentru iubitorii de natură 

care vor să plece într-o 

drumeţie pe timp de vară.

Potrivit salvamontiştilor, 

cantitatea de alimente se va 

calcula în funcţie de lungi-

mea şi de difi cultatea trase-

ului. Sunt de preferat alimen-

tele care nu se deteriorează 

la temperaturi ridicate, cu un 

conţinut redus de sare, ca 

acestea să nu provoace setea.

Salvamontiştii clujeni îi 

informează pe oameni şi că 

masa de dimineaţă este cea 

mai importantă când se ho-

tărăsc să plece într-o dru-

meţie. Aceasta trebuie alea-

să cu grijă:

„Hrana consumata pe 

munte într-o tura de o zi tre-

buie gândita în contextul 

mesei de dimineaţa. Ideal 

ar fi ca micul dejun sa asi-

gure necesarul de energie 

pentru prima parte a zilei, 

fără însă să se creeze o sen-

zaţie de încărcare si saţie-

tate. Este contraindicat ca 

imediat după masa sa se ple-

ce in drumeţii, pe zone ca-

re necesita efort susţinut.

Masa principala pe munte 

se va consuma, de preferin-

ţă, după terminarea unui efort 

susţinut (dar nu chiar imedi-

at), iar in timpul efortului se 

vor consuma alimente hipe-

renergetice (batoane energe-

tice, ciocolata, fructe confi a-

te, smochine, curmale, etc)”, 

conform echipei Salvamont.

Băuturile alcoolice 
trebuie evitate

Cantitatea de lichid se va 

calcula în funcţie de necesa-

rul fi ecăruia şi temperatura 

ambientală, la care se va adă-

uga o rezerva, dar nu mai pu-

ţin de 2 L, spun salvamontiş-

tii. Băuturile alcoolice trebu-

ie evitate în astfel de situaţii:

„Se vor evita băuturile al-

coolice şi cele carbogazoase. 

Hidrataţi-vă corespunzător şi 

iarna chiar dacă temperatu-

ra de afară este scăzută. Prin 

transpiraţia rezultată în ur-

ma faptului ca în astfel de 

perioade îmbrăcămintea es-

te groasă, se pierde o canti-

tate importanta de lichide ca-

re trebuie înlocuită.

Pe perioada sezonului re-

ce, este preferabil de înlo-

cuit, măcar o parte din li-

chidele de hidratare, cu bă-

uturi calde, păstrate în ter-

mos. Trebuie luat în consi-

derare faptul că pentru hi-

dratarea cu apă rezultată din 

topirea zăpezii, este nece-

sar un aport suplimentar de 

săruri minerale, deoarece în 

acest caz ele lipsesc”, potri-

vit salvamontiştilor.

Totodată, cei care vor să 

pornească pe un traseu în na-

tură trebuie să se informeze 

de sursele de apă din zonă, 

cum ar fi  izvoare sau cabane.

„Trebuie luat în considera-

re faptul ca într-o drumeţie 

de lungă durata, care implică 

un efort susţinut, lipsa unei 

hidratări corespunzătoare poa-

te avea efecte mult mai dra-

matice decât hrana insufi ci-

entă”, spun salvamontiştii.

Cum ne pregătim pentru drumeţiile de vară? Recomandări de la salvamontişti.

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Piaţa de fl ori altfel s-a 

redeschis vineri pe strada 

Potaissa din Cluj-Napoca, 

pentru câteva zile. Zona 

împodobită de diverse 

plante s-a transformat 

într-un colţ de rai. 

Clujenii au putut admira şi 

cumpăra lavandă, fl ori de se-

zon, plante suculente şi aran-

jamente pentru grădină, pe 

lângă multe altele.

Peisagist olandez, 
la Piaţa de fl ori altfel

La piaţa de fl ori altfel a fost 

prezent şi arhitectul peisagist 

Victor Dijkshoorn, unul dintre 

cei mai cunoscuţi specialişti din 

Olanda. Plecând de la eforturi-

le deja realizate de asociaţia 

Daisler înspre transformarea 

permanentă a străzii, specialis-

tul a luat în discuţie tipologii 

similare întâlnite în Vest care 

s-au soldat cu soluţii perma-

nente şi a povestit despre po-

tenţialul enorm al zonei.

„Zidul cetăţii e elementul 

permanent care dă farmec aces-

tui loc. Cred că doar adăugând 

mici elemente pe această stra-

dă, totul poate deveni mai inte-

resant. Transformarea trebuie 

privită la un nivel mai mare, că-

utată o conexiune cu Piaţa Uni-

rii, de exemplu. Atunci locul de-

vine mai cunoscut şi oamenii 

încep să vină şi să înţeleagă ca-

lităţile acestui loc. Cred că exis-

tă potenţial în Cluj. Oraşul s-a 

dezvoltat enorm în ultimii 15 

ani”, a explicat arhitectul.

La discuţii au participat şi 

membri ai Ordinului Arhitecţi-

lor din România – Filiala Tran-

silvania, dar şi reprezentanţi ai 

Asociaţiei Peisagiştilor din Ro-

mânia – Filiala Nord-Vest.

Scopul proiectului este de 

a pune în valoare „strada ui-

tată de lângă zidul cetăţii”, 

pentru a testa reacţia publi-

cului la diverse modalităţi de 

transformare a zonei, „în spe-

ranţa că într-o zi, acest lucru 

se va întâmpla defi nitiv”.

De la eveniment nu a lipsit 

nici celebra instalaţie „Mi-e Dor 

de Tine”, poziţionată deasupra 

intrării de pe Strada Potaissa. Pia-

ţa de fl ori a fost deschisă în we-

ekend în intervalul 10.00-22.00, 

iar accesul la eveniment a fost 

permis tuturor celor vaccinaţi 

complet împotriva virusului 

SARS-CoV-2 de cel puţin 10 zile 

ori tuturor celor care prezintă re-

zultatul negativ al unui test CO-

VID-19. Accesul la eveniment a 

fost gratuit, fi ind impusă respec-

tarea de către participanţi a nor-

melor afl ate în vigoare.

Strada Potaissa este organi-

zată de Asociaţia Daisler, fon-

dată la Cluj-Napoca în 2016 cu 

scopul de a reactiva spaţiile 

urbane prin metode cultu-

ral-creative. Scopul Străzii Po-

taissa este de a testa reacţia 

publicului la diverse modali-

tăţi de transformare a străzii 

în speranţa că într-o zi acest 

lucru se va întâmpla defi nitiv.

Tot Asociaţia Daisler este res-

ponsabilă şi de Lights On Ro-

mania, primul circuit de insta-

laţii de lumină din România, 

deschis publicului anul trecut 

timp de şase săptămâni în cen-

trul municipiului Cluj-Napoca.

„Strada Potaissa este un pro-

iect inspirat de seria de eveni-

mente de tipul Street Delivery, 

după care mai funcţionează în 

Cluj-Napoca iniţiativa Someş 

Delivery. Un alt eveniment ca-

re ne-a inspirat a fost celebrul 

Femei pe Mătăsari. Facem aces-

te menţiuni datorită respectului 

faţă de eforturile şi munca enor-

mă pe care organizatorii celor 

două evenimente le-au depus 

în fi ecare an, cu mult înainte ca 

iniţiativa noastră să existe”, au 

mai transmis organizatorii.

Evenimentul a avut loc şi 

anul trecut, între 6 şi 12 iu-

lie, însă fără manifestări ar-

tistice, ateliere sau alte acti-

vităţi de grup, cu respectarea 

măsurilor impuse de pande-

mia de COVID-19.

Strada Potaissa, un colţ de rai 
decorat cu lavandă şi flori de sezon
Piaţa de flori altfel a adus în centrul oraşului miresme proaspete de flori şi activităţi pentru clujenii 
de toate vârstele, în weekend. Din program nu au lipsit concertele și atelierele. 

Piaţa de fl ori altfel s-a redeschis vineri pe strada Potaissa

ANDI DAISZLER | organizatorul evenimentului

„Strada Potaissa - Piața de fl ori altfel 
e modalitatea în care am înțeles noi, 
Daisler Asociația și Daisler Print 
House să dăm viață unei străzi 
din oraș. O stradă nefolosită, 
o stradă murdară uneori, ocolită 
alteori, o stradă care capătă un sufl u 

nemaipomenit când oamenii vin 
să o vadă. Facem ce facem pentru 
că noi credem că aici și acum nu sunt 
doar lucruri efemere care trebuie 
consumate la festivaluri, ci sunt 
imbolduri pentru cooperare, pentru 
regenerare, pentru lumea de mâine”.
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al Societăţii
BONAS IMPORT EXPORT S.A.

cu sediul în sat Dezmir, com. Apahida, str. 
Crișeni, nr. 5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC 
sub nr. J12/3785/1991, CUI: RO228824, în 
conformitate cu prevederile actului constitu-
tiv al Societăţii valabil la data convocării, ale 
Legii societăţilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente fi -
nanciare și operaţiuni de piaţă și ale Regula-
mentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de pia-
ţă, cu modifi cările și completările ulterioare,

CONVOACĂ
I. Adunarea Generală Extraordinară 

a Acţionarilor
pe data de 27 august 2021, ora 10,00

Adunarea Generală Extraordinară se va des-
fășura în sala de conferinţe a Hotelului Pami 
din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 37-41, ju-
deţul Cluj, în data de 27 august 2021, ora 
10,00, la care sunt îndreptăţiti să participe ac-
ţionarii existenţi în registul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 19.08.2021, care este dată de re-
ferinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea următoarelor modifi cări ale 
actului constitutiv al societăţii BONAS IM-
PORT EXPORT S.A.:

Articolul 13.1 din actul constitutiv va avea 
următoarea formulare:

„Art. 13. 1 Societatea este administrată în 
mod unitar de către un consiliul de administraţie 
compus din 5 membrii aleşi de către adunarea 
generală ordinară a acţionarilor. Durata manda-
tului administratorilor este de 4 ani. Administra-
torii pot fi  realeşi. Administratorii îşi desfăşoară 
activitatea în baza competenţelor şi răspunderi-
lor stabilite de adunarea generală a acţionarilor, 
în conformitate cu hotărârile luate de aceasta şi 
cu prevederile prezentului act constitutiv.“

Articolul 13.6 din actul constitutiv va avea ur-
mătoarea formulare:

„Art. 13. 6 Şedinţele Consiliului de Adminis-
traţie vor avea loc, de regulă, la sediul Societă-
ţii sau în alt loc indicat în convocare, însă pot 
avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comu-
nicare la distanţă cu condiţia ca aceste mijloace 
de comunicare la distanţă să permită identifi ca-
rea participanţilor, participarea lor efectivă la şe-
dinţă şi retransmiterea deliberărilor fără întreru-
pere. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor 
fi  valabil constituite dacă la ele participă majo-
ritatea administratorilor, iar deciziile se vor pu-
tea lua cu votul majorităţii celor prezenţi, cu ex-
cepţia cazurilor de balotaj, când votul preşedin-
telui, exprimat direct, va fi  hotărâtor. Preşedin-
tele Consiliului de administraţie poate îndeplini 
şi funcţia de manager/director general. Acţiu-
nea în răspundere contra administratorilor şi di-
rectorilor aparţine Adunării Generale.“

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
3. Stabilirea datei de înregistrare (propu-

nere: 22.09.2021) și a ex-date (propunere: 
21.09.2021).

4. Împuternicirea, cu posibilitate de sub-
stituire, a președintelui consiliului de admi-
nistraţie, în vederea semnării oricăror docu-
mente (inclusiv hotărârile AGEA, acte consti-
tutive, etc.) și întreprinderii oricăror forma-
lităţi necesare, să reprezinte acţionarii și so-
cietatea cu depline puteri în faţa tuturor per-
soanelor fi zice sau juridice, publice sau pri-
vate în vederea ducerii la îndeplinire a ho-
tărârilor adoptate de AGEA.

II. Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor

pe data de 27 august 2021, ora 10,30

Adunarea Generală Ordinară se va des-
fășura în sala de conferinţe a Hotelului Pami 
din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 37-41, 
judeţul Cluj, în data de 27 august 2021, ora 
10,30, la care sunt îndreptăţiti să participe 
acţionarii existenţi în registul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 19.08.2021, care este dată 
de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor și a președintelui 
Consiliului de administraţie.

2. Aprobarea politicii de remunerare a so-
cietăţii BONAS IMPORT EXPORT S.A.

3. Aprobarea limitelor generale ale re-
muneraţiei membrilor consiliului de admi-
nistraţie.

4. Stabilirea datei de înregistrare (propu-
nere: 22.09.2021) și a ex-date (propunere: 
21.09.2021).

5. Împuternicirea, cu posibilitate de sub-
stituire, a președintelui consiliului de admi-
nistraţie, în vederea semnării oricăror do-
cumente (inclusiv hotărârile AGOA și actul 
constitutiv actualizat al Societăţii) și între-
prinderii oricăror formalităţi necesare, să 
reprezinte acţionarii și societatea cu depli-
ne puteri în faţa tuturor persoanelor fi zice 
sau juridice, publice sau private în vederea 

ducerii la îndeplinire a hotărârilor adopta-
te de AGOA.

În cazul în care pe data de 27 august 2021, 
ora 10,00 pentru AGEA, respectiv ora 10,30 
pentru AGOA nu se întrunește cvorumul pre-
văzut de lege și de actele constitutive, adu-
nările generale se vor desfășura pe data de 
28 august 2021, în același loc, la aceleași 
ore, având aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul de a soli-
cita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor 
puncte pe ordinea de zi a adunării genera-
le, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit 
de o justifi care sau de un proiect de hotărâ-
re propus spre adoptare de adunarea gene-
rală, precum și de a prezenta proiecte de ho-
tărâri pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Acţionarii au dreptul de a adresa 
întrebări cu privire la punctele înscrise pe or-
dinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste 
drepturi numai în scris.

Acţionarii își pot exercita dreptul de vot 
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a. personal;
b. prin reprezentant, care va prezenta for-

mularul de procură specială completat de 
acţionarul reprezentat sau împuternicire ge-
nerală. Formularul de procură specială va fi  
afi șat pe website-ul Societăţii, împreună cu 
materialele supuse dezbaterii și celelalte do-
cumente prevăzute de art. 188 din Regula-
mentul nr. 5/2018.

c. prin corespondenţă, utilizându-se bu-
letinul de vot prin corespondenţă disponibil 
pe pagina de internet a societăţii. Votul ur-
mează a fi  transmis prin orice formă de poș-
tă sau curierat rapid cu confi rmare de primi-
re, în plic închis, la sediul societăţii și trebu-
ie să ajungă la sediul societăţii până cel mai 
târziu în data de 25.08.2021, ora 10:00 (ora 
României) pentru AGEA, respectiv ora 10,30 
(ora României) pentru AGOA;

Accesul acţionarilor la lucrările AGEA și 
AGOA se face prin verifi carea actului de iden-
titate, în cazul persoanelor fi zice, și a procu-
rii speciale, în cazul acţionarilor persoane ju-
ridice și a acţionarilor persoane fi zice repre-
zentate. Procurile speciale vor fi  depuse în 
original însoţite de o copie a actului de iden-
titate și certifi cat constatator al acţionarului 
(persoană juridică) reprezentat. Procurile 
speciale vor fi  depuse in original, la sediul 
societăţii, respectiv transmise prin orice for-
mă de poștă sau curierat rapid cu confi rma-
re de primire până cel mai târziu în data de 
25.08.2021, ora 10:00 (ora României) pen-
tru AGEA, respectiv ora 10,30 (ora Români-
ei) pentru AGOA.

Având în vedere situaţia generată de pan-
demia SARS-CoV2, recomandăm votul prin 
corespondenţă, iar pentru persoanele care 
participă la AGOA este obligatorie purtarea 
măștii de protecţie și respectarea celorlalte 
măsuri de protecţie stabilite de organizatori 
faţă de această situaţie.

Data limită până la care se pot face pro-
puneri de candidaturi este 25.08.2021. Lis-
ta cuprinzând informaţii cu privire la nume-
le, localitatea de domiciliu și califi carea pro-
fesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se afl ă la dispoziţia 
acţionarilor, începând cu 27.07.2021, pu-
tând fi  consultată și completată de aceștia.

Toate documentele legate de punctele în-
scrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefi ind 
limitate la documentele care urmează să fi e 
prezentate AGEA și AGOA și proiectele de ho-
tărâri se pot obţine de către acţionari, înce-
pând cu 27.07.2021, la sediul societăţii men-
ţionat mai sus în fi ecare zi lucrătoare, de luni 
până vineri, între orele 9:00-17:00 și pe pa-
gina de internet a Societăţii.

Acţionarii vor putea solicita în scris copii 
ale acestor documente, prin e-mail, la adre-
sa investitori@bonas.ro sau prin curier la 
adresa sediului societăţii, în acest ultim caz 
plătind costul fotocopierii. Indiferent de mo-
dul de transmitere, solicitările vor fi  semna-
te de acţionari sau de reprezentanţii acesto-
ra și vor fi  însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul și semna-
tura acţionarului/reprezentantului acestuia, 
care să ateste identitatea acţionarilor și, aco-
lo unde este cazul, calitatea de reprezentant 
a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor 
indica adresa poștală, adresa de e-mail sau 
numărul de fax unde respectivul acţionar 
dorește să primeasca copii ale documente-
lor menţionate anterior.

Preşedinte C.A. – Naş Vasile

Curăţarea ar putea dura 

mai multe săptămâni în 

condiţiile în care autori-

tăţile locale au cerut 

ajutorul voluntarilor, 

transmite Reuters.

În mijlocul mirosului în-

ţepător şi al fricii de infecţie, 

ţara care a lansat sistemul 

modern de gestionare a de-

şeurilor se luptă cu zeci de 

mii de tone de deşeuri răs-

pândite de-a lungul oraşelor 

şi satelor din vestul Germa-

niei după inundaţiile devas-

tatoare care au provocat de-

cesul a 180 de persoane.

La o săptămână după in-

undaţii, o mare parte a gu-

noaielor a fost strâns în gră-

mezi, astfel încât să se poate 

circula pe străzi, sau să se 

poată transporta spre gropi de 

gunoi improvizate.

Pentru Hans-Peter Bleken, 

un locuitor din Bad Neuena-

hr, o localitate din landul Re-

nania-Palatinat, unul din ce-

le mai grav lovite de inunda-

ţii, operaţiunea de curăţare 

condusă de pompieri şi arma-

tă a fost un „ajutor excelent”.

Risc de infecţii 
şi îmbolnăviri

„Următoarea mare proble-

mă vor fi  grămezile mari de 

deşeuri menajere”, a declarat 

Hans-Peter Bleken, potrivit 

căruia mirosul degajat de re-

ziduurile alimentare alterate 

este omniprezent. „Am învins 

coronavirus, dar dacă acum 

vom avea bacterii, şobolani 

şi mai mulţi viruşi atunci ne 

vom confrunta cu o nouă pro-

blemă”, a adăugat Bleken.

Germania este ţara care a 

lansat sistemul modern de ges-

tionare a deşeurilor în anii 1970 

prin introducerea conceptului 

de selectare a gunoaielor care 

merg spre reciclare, incinera-

re sau groapă de gunoi.

Industria deşeurilor 
nu poate face faţă

Însă cantitatea fără pre-

cedent de gunoi este mult 

mai mare decât poate face 

faţă industria de gestiona-

re a deşeurilor. Firmele de 

construcţii şi fermierii au 

dat o mână de ajutor la 

transportarea deşeurilor în-

să în condiţiile în care fa-

cilităţile de depozitare sunt 

pline, trebuie găsite gropi 

de gunoi temporare.

„Cea mai mare provoca-

re este volumul uriaş de de-

şeuri. Vorbim de cantităţi 

de neconceput”, spune An-

na Ephan, purtător de cu-

vânt la Remondis, cea mai 

mare firmă de gestionare a 

deşeurilor din Germania.

Joi, Armin Laschet, gu-

vernatorul landului Rena-

nia de Nord-Westfalia, cel 

mai populat land german, 

a declarat într-o conferinţă 

de presă că: „nu va fi po-

sibil să gestionăm la nivel 

local toate aceste deşeuri. 

Avem nevoie de un ajutor 

mai extins”.

Apel la voluntariat, în Koln

Oraşul Koln, cel mai ma-

re oraş din Renania de 

Nord-Westfalia, cu o popu-

laţie de peste un milion de 

locuitori, a lansat un apel 

pe Facebook pentru a ajuta 

la curăţarea unor cantităţi 

de gunoaie de neimaginat. 

„Districtele şi gospodăriile 

afectate au nevoie urgent de 

sprijin pentru a face faţă 

acestei sarcini, în condiţii-

le în care infrastructura noas-

tră existentă este deja epu-

izată”, se arată în acest apel, 

care include şi un număr de 

urgenţă la care cei care do-

resc să ajute pot suna.

Cea mai mare parte a 

acestor gunoaie va trebui 

să fie incinerată, însă în 

condiţiile în care facilităţi-

le municipale sau comerci-

ale funcţionau la capacita-

te maximă încă înainte de 

inundaţii, nu există capaci-

tăţi de rezervă.

„Acestea se adaugă gu-

noaielor pe care le procesăm 

deja şi este ceva neaştep-

tat”, spune Bernhard Scho-

drowski de la Asociaţia com-

paniilor din industria de ges-

tionare a deşeurilor. Potri-

vit acestuia, există provo-

cări mari cu depozitarea în 

siguranţă a gunoaielor pen-

tru a reduce riscul de boli, 

iar multe companii din acest 

sector se luptă pentru a re-

stabili aprovizionarea cu a-

pă potabilă şi a repara siste-

mele de canalizare.

Unele părţi din vestul Ger-

maniei au fost lovite de ploi 

la începutul acestei luni, 

provocând moartea a apro-

ximativ 170 de persoane.

INUNDAȚII ÎN GERMANIA

Mormane de gunoi 
au năvălit pe străzi
Cele mai devastatoare inundaţii din Germania au creat 
munţi de gunoaie, de la frigidere şi până la maşini distruse

Furtuni violente au lovit Belgia sâmbătă seară, provocând 
pagube în provincia Namur (sud), la zece zile după inunda-
ţiile care au făcut 36 de morţi în ţară, au indicat autorităţi-
le, potrivit AFP.

Nu s-a înregistrat nicio victimă, a declarat pentru AFP un 
purtător de cuvânt al centrului naţional de criză în jurul ore-
lor 23.00 (21.00 GMT), adăugând că furtunile au trecut și 
situaţia s-a „stabilizat”.

Aceste ploi puternice au afectat la lăsarea serii 11 localităţi 
de pe valea râului Meuse, unde au provocat inundaţii. 
Imagini impresionante ale străzilor transformate în torenţi 
au circulat pe reţele sociale, amintind de scenele trăite cu 
zece zile mai devreme în provincia Liege.

Purtătorul de cuvânt al centrului naţional de criză, Antoine 
Iseux, a precizat totuși că situaţia „nu se cu compară” cu in-
undaţiile din 14 și 15 iulie, deoarece de această dată ploile 
nu au provocat revărsări de apă.

Cu toate acestea, ele au provocat pagube materiale, inundând 
pivniţe, deteriorând drumurile locale, locuinţe și mașini.

Noi inundații în Belgia
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Preşedintele Băncii 

Centrale Europene (BCE), 

Christine Lagarde, a averti-

zat joi că avansul rapid 

al cazurilor de coronavirus 

provocate de răspândirea 

accentuată a variantei mai 

contagioase Delta reprezin-

tă o sursă crescută de incer-

titudine pentru economia 

zonei euro, relatează AFP.

„Economia zonei euro şi-a 

revenit în al doilea trimestru al 

acestui an şi, pe măsură ce re-

stricţiile sunt ridicate, este pe 

cale să înregistreze o creştere 

puternică în trimestrul al trei-

lea”, a declarat Christine La-

garde în conferinţa de presă 

de la fi nalul reuniunii Consi-

liului guvernatorilor BCE. „În-

să pandemia continuă să arun-

ce o umbră, cu atât mai mult 

cu cât varianta Delta constitu-

ie o sursă crescută de incerti-

tudine”, a precizat Lagarde. 

Înmulţirea cazurilor de infec-

ţie, din cauza acestei varian-

te, ar putea frâna relansarea în 

sectorul serviciilor, în special 

în turism şi ospitalitate, a adă-

ugat preşedintele BCE.

În aceste condiţii, Christi-

ne Lagarde a spus că orice de-

cizii privind reducerea para-

metrilor programului BCE de 

achiziţionare în regim de ur-

genţă în caz de pandemie 

(pandemic emergency purc-

hase programme – PEPP) ar 

fi  „absolut prematură”.

„Trebuie să păstrăm condi-

ţii favorabile de fi nanţare pen-

tru toate sectoarele economiei 

de-a lungul perioadei pande-

miei. Acest lucru este esenţial 

pentru ca actuala revenire să 

se tranforme într-o expansiune 

de durată şi pentru a compen-

sa impactul negativ al pande-

miei asupra infl aţiei. De aceea, 

ne aşteptăm ca achiziţiile în ca-

drul programului PEPP în tri-

mestrul actual să se deruleze 

la un ritm mai ridicat decât în 

primele luni ale anului”, a pre-

cizat Christine Lagarde.

„În concluzie, economia zo-

nei euro îşi revine puternic. 

Însă perspectivele continuă să 

depindă de evoluţia pandemi-

ei şi progresul vaccinării”, a 

mai estimat Lagarde.

Anterior, Consiliul guverna-

torilor BCE a decis că rata do-

bânzii la operaţiunile principa-

le de refi nanţare şi ratele dobân-

zilor la facilitatea de creditare 

marginală şi la facilitatea de de-

pozit vor rămâne nemodifi cate 

la nivelurile de 0,00%, 0,25% 

şi, respectiv minus 0,50%.

Varianta Delta poate pune în pericol revenirea economiei

Creşterea economiei zonei 

euro şi a infl aţiei ar putea 

fi  mai ridicată anul acesta 

şi în 2022 decât s-a esti-

mat, conform studiului 

realizat de analişti pentru 

Banca Centrală Europeană 

(BCE), transmite Reuters.

Luna aceasta, după o pro-

cedură de revizuire strategică 

de 18 luni, Banca Centrală Eu-

ropeană a anunţat modifi carea 

ţintei sale de infl aţie la 2% pe 

termen mediu, renunţând la 

precedenta formulare potrivit 

căreia aceasta miza pe o ţintă 

de infl aţie "mai mică, dar apro-

piată de 2%", care a creat im-

presia că instituţia de la Fran-

kfurt este mai preocupată de o 

creştere a preţurilor peste ţin-

ta sa decât de una mai mică.

Potrivit previziunilor, infl a-

ţia ar putea ajunge la 1,9% în 

2020, faţă de un nivel de 1,6% 

estimat în urmă cu trei luni, în 

timp ce în 2022 aceasta s-ar si-

tua la 1,5%, faţă de 1,3%.

Deşi proiecţiile în creşte-

re ar putea fi  văzute ca po-

zitive pentru BCE, noile es-

timări ale analiştilor sunt în 

linie cu estimările băncii şi 

nu sugerează o creştere rapi-

dă comparativ cu ceea ce a 

previzionat deja instituţia cu 

sediul la Frankfurt.

În 2026, infl aţia ar urma să 

ajungă la 1,8%, de la 1,7%.

În privinţa economiei, ana-

liştii estimează un avans de 

4,7% în 2021 şi de 4,6% în 

2022, o îmbunătăţire faţă de 

precedentele proiecţii, dar în li-

nii mari aproape de propriile 

previziuni ale BCE.

În scenariul de bază, BCE 

se aşteaptă la un avans al 

PIB-ului zonei euro de 4,6% în 

2021 şi de 4,7% în 2022, faţă 

de o creştere cu 4% şi, respec-

tiv, 4,1% previzionată în mar-

tie. Rata infl aţiei în zona euro 

ar urma să se situeze anul aces-

ta la 1,9% anul acesta şi la 

1,5% anul viitor, faţă de un ni-

vel de 1,5% şi, respectiv, 1,2% 

estimat anterior, a anunţat lu-

na trecută preşedintele BCE, 

Christine Lagarde.

Creştere mai ridicată 
a economiei anul acesta

Conform datelor publicate 

vineri de Asociaţia 

Constructorilor Europeni 

de Automobile (ACEA), 

automobilele complet elec-

trice au reprezentat 7,5% 

din înmatriculările de auto-

turisme noi în trimestrul al 

doilea al acestui an, compa-

rativ cu 3,5% în perioada 

similară a anului trecut.

Pe o piaţă auto care func-

ţionează la ralanti, din cau-

za crizei sanitare, în perioa-

da aprilie-iunie 2021 în UE 

au fost înmatriculate peste 

210.000 de automobile elec-

trice, în creştere cu 231,6% 

comparativ cu perioada simi-

lară a anului trecut. Această 

creştere a fost stimulată de 

progresele substanţiale înre-

gistrate pe toate cele patru 

mari pieţe din regiune, în spe-

cial în Spania (372,7%) şi 

Germania (357%).

Vehiculele hibride de tip 

plug-in au înregistrat o creşte-

re şi mai spectaculoasă în tri-

mestrul al doilea, înmatriculă-

rile crescând cu 255,8% până 

la 233.730 de unităţi. Italia a 

fost piaţa cu cel mai puternic 

ritm de creştere a înmatricu-

lărilor de hibride plug-in în tri-

mestrul al doilea, cu un salt 

de 659,3% în ritm anual.

Maşinile pe benzină, 
sub jumătate din vânzări

Automobilele pe benzină 

încep să îşi piardă poziţia do-

minantă şi reprezintă în pre-

zent mai puţin de jumătate 

din vânzările de autovehicu-

le în UE, cu 1,17 milioane de 

vehicule vândute şi o cotă de 

piaţă de 41,8% în trimestrul 

al doilea al acestui an, faţă de 

51,9% în trimestrul al doilea 

al anului trecut.

Automobilele diesel, care 

au fost pe primul loc în une-

le state membre, au fost şi e-

le afectate şi nu mai repre-

zintă în prezent decât 20,4% 

din vânzări, comparativ cu 

aproape 30% în 2020.

Cu toate acestea, vânză-

rile de automobile electrice 

pe baterie nu reprezintă de-

cât o mică parte din cele 2,8 

milioane de vehicule vându-

te în perioada aprilie-iunie 

în UE, în timp ce cota de pia-

ţă a automobilelor care func-

ţionează pe combustibili tra-

diţionali (benzină şi motori-

nă) este de 62,2%.

Reducerea emisiilor 
de CO2, un obiectiv al CE

Comisia Europeană ar do-

ri să accelereze tranziţia la au-

tomobilele electrice, având în 

vedere ajungerea la neutrali-

tatea emisiilor de CO2 în 2050. 

La mijlocul acestei luni, 

Bruxelles-ul a anunţat un pa-

chet de propuneri pentru a re-

duce cu 15% emisiile de CO2 

în 2025, comparativ cu 2021, 

şi cu 55% în 2030, printre ca-

re se numără în special inter-

zicerea comercializării de au-

tovehicule noi pe benzină şi 

motorină începând din 2035.

Constructorii dispun de o 

fereastră de oportunitate până 

în 2025 pentru a stimula vân-

zările de autovehicule pe ben-

zină, care le aduc cele mai ma-

ri profi turi. În schimb, înce-

pând din 2025, odată cu înăs-

prirea normelor europene, am 

urma să cunoaştem un nou 

val de vânzări de autovehicu-

le electrice”, a apreciat exper-

tul german Matthias Schmidt.

Vânzările de maşini electrice în UE au explodat, 
dar rămân departe de obiective
Cota de piaţă a automobilelor electrice s-a dublat în UE în al doilea trimestru al acestui an, dar rămâne departe 
de obiectivele preconizate pe termen mediu de Comisia Europeană

Înmatriculările de autoturisme în Europa au 
crescut puternic în primul semestru al acestui 
an comparativ cu perioada similară a anului 
trecut, însă România este singura ţară unde 
vânzările de automobile au scăzut comparativ 
cu prima jumătate a anului trecut, arată datele 
publicate vineri de Asociaţia Constructorilor 
Europeni de Automobile (ACEA). 

ACEA subliniază că multe pieţe auto din UE au 
înregistrat creșteri procentuale de două cifre. De 
exemplu, piaţa auto din Italia a înregistrat un 
avans de 51,4%. Alte pieţe importante, precum 

Spania (34,4%), Franţa (28,9%) și Germania 
(14,9%), au înregistrat și ele câștiguri puternice 
comparativ cu primul semestru al anului trecut. 

În schimb, piaţa auto din România a înregistrat 
o contracţie de 4,9% în primul semestru al aces-
tui an, fi ind înmatriculate doar 47.169 de auto-
turisme. Pe ansamblul primelor șase luni ale 
anului în curs, autoturismele noi consemnează o 
scădere generală de 3,9%. Autoturismele rulate, 
cu cele 199.555 unităţi înmatriculate în perioada 
ianuarie - iunie 2021, înregistrează un salt de 
10% comparativ cu intervalul similar din 2020.

În România, vânzările au scăzut în primul semestru
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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.

¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziționez 
cu credit ipotecar. Tel. 0743-
090771. (10.20)

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

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

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

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

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-

termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, 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 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Griua, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalații sanitare, preț 28.500 
euro. Informații suplimentare la 
tel. 0745-302177.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-

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

maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0788-287268.

TERENURI

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ 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.

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

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

APARTAMENTE

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

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

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

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer o tânără familie serioasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440.

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi ni-
sat modern, parcare, preţ 400 

euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0740-694047.

CASE

¤ Închiriez pe litoral stațiunea Sa-
turn, Vila Someșul, la intrare în 
stațiune, 2 camere (4 paturi), ca-
zare nimin 3 nopți, la preț accep-
tabil pentru cei interesați. 
Informații la telefon 0744-
979793. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (20.30)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

AUTO/MOTO

Vând Ford FUSION - 
motor 1600 benzină, euro 

4, an fabricatie 2003, 
stare bună,făra rugină, 
culoare gri metalizat, 

geamuri electrice, 
inchidere centralizată, 

radio. 
Este echipată cu roți de 

iarna și are 4 roți de vara 
noi cu jante de aluminiu, 

km 193.400. 
Pret 2100 euro negociabil. 

Telefon 0748-042003.

¤ 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 far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la nr. de tel. 0740-823056.

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

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând 2 termostate digitale 
de cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informaţii la tele-
fon 0743-515388 sau 
0264-440108.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unele noi. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut foarte 
veche SINGER, cap de sfi nx, în 
stare bună de funcționare. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la telefon 0745-701709 
sau 0727-815927. (4.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu becuri, 
stare bună, la preţ negociabil. 
Detalii la telefon 0742-401019.

¤ Vând frigider WHIRLPOOL, 
nou. Tel. 0745-701709, 0727-
875927. (4.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-265436.

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

MOBILIER

¤ Vând mobilă de dormitor 
din furnic nuc, vechi, dulap 

cu 3 uși, pat dublu, noptieră, 
oglindă. Se vând și separat. 
Pentru informații suplimenta-
re sunați la telefon 0745-
701709 sau 0727-815927. 
(4.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglin-
dă ovală, vitrină, război de ţe-
sut în stare foarte bună, pen-
tru decor, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0740-206335.

¤ Vând mobilă de bucătărie 
veche, bufet cu vitrină, masă 
cu 4 scaune.  Tel. 0745-
701709, 0727-875927. (4.7)

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

¤ Vând dulap de haine cu 2 uși. 
Informații suplimentare la 0745-
701709 sau 0727-815927. (3.7)

¤ Vând masă extensibilă pentru 
sufragerie cu 4 scaune tapițate 
și măsuță pentru TV. Tel. 0745-
701709, 0727-875927. (4.7)

DIVERSE

¤ Bio! Vând caș, telemea și ur-
dă de calitate excepțională. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0755-374272.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantităţi mai mari livrăm și 
acasă. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în Săliștea Veche, com. 
Chinteni, preţ 0,50 bani/buc. 
Pentru informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0745-265436

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a III-a 
licitație publică, în data de 
10.08.2021, ora 10.00, bunuri-
le mobile constând în: Mașină 
de cusut Mivamac; Mașină de 
cusut Seiko; Mașină de cusut 
Mivamac; Mașină de cusut Mi-
vamac; Mașină de cusut Miva-
mac liniară autom; Generator 
abur Plutone 2009, bunuri pro-
prietate a debitorului SC EURO-
CONF CSC SRL. Informații supli-
mentare pot fi obținute la se-
diul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunuri-
lor sechestrate.
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Hotel Onix 

angajează urgent cameristă 
și recepționer/ă 

pentru perioada concediilor de vară! 

Oferim salarii începând de la 1600 lei, bonuri de masă, 
decont transport și o masă pe zi! 

Detalii la nr de telefon 0264 414 076!!!

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din comuna Ciurila

Unitatea administrativ-teritorială Ciurila, județul Cluj, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 125, 131, 132, 133, 137, 
138, 139, 141, 149, 150, începând cu data de 27.07.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei 
Ciurila, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei Ciurila și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: sunati la Primaria Ciurila nr. tel. 
0755795413 –cons. Juridic TRIF Mirela –Adela 

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din comuna Iara
Unitatea administrativ-teritorială Iara, județul Cluj, anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale: 1, 2, 3, 4 – în locurile numite popular 
“Zăhoia, Fântânele, Dosu Șutului, După Deal, Polomidă, 
Bierăscu, Șes, Rotundu, Șipoțel, Litinești, Sub Coastă, Rojină, 
Sub Coastă, Prigoană, Dâlmă, Steuină ”,  și sectoarele 
cadstrale 137, 138 – în locurile numite popular “Pârâul 
Grecului, Secări, La Mină”, începând cu data de 20.07.2021, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei 
Iara, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: (Consilier Fond Funciar  BACIU ALIN-
SEBASTIAN, 0742287850)

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul” Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a 
oraşului Huedin“, în orașul Huedin, jud. Cluj, titular: Orașul 
Huedin, nu necesită evaluare de mediu. Planul urmează a 
fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce[@]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 
09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-13:00 în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE”-ADMINISTRATIA BAZINALA DE 
APA SOMES-TISA –SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR 
CLUJ cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str .Donath ,nr.157/
A,JUDETUL Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unei 
functii contractuale vacante de executie ,astfel:

- 1 post vacant de TEHNICIAN , perioada nedeterminata, 
cu norma intreaga, in cadrul Staiei Hidrologice Cluj din 
cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj,activitatea 
se va desfasura la Statia Pluviometrica Vladeasa cota 1400

Concursul se va desfasura astfel :
-Proba scrisa: in data de 18 august 2021 ora 11.00
-Proba interviu: in data de 23 august 2021 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-Studii : studii medii (studii liceale)
- candidatul trebuie sa locuiasca in conditii de izolare in 

zona montana la altitudinea de 1400m, la statia pluviometrica 
Vladeasa 1400, avand pe langa activitatea de observatii, 
masuratori, transmisii si sarcini gospodarire / administrare 
a constructiilor aferente statiei hidrometrice;

- datorita activitatii de veghe permanenta persoana 
angajata la statia pluviometrica trebuie sa supravegheze 
in permanenta regimul pluviometric, in toate zilele anului 
si sa efectueze masuratorile pluviometrice si transmisiile 
de date ce se impun in vederea asigurarii fl uxului 
informational;

- candidatul trebuie sa aiba permis de conducere (categoria 
B), indeplinind si functia de sofer pe autoturismele institutiei 
si/sau in cadrul deplasarilor in interes de serviciu;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. 
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca pana la data de 10 
august 2021, ora 15:00.

Dosarele de participare vor cuprinde :cerere de participare 
la concurs ,actele de studii ,C.V.cazier judiciar ,adeverinta 
medicala de la medicul de familie ,copie act identitate ,copie 
carnet de munca

Relaţii suplimentare la sediul: A.B. A. Somes-Tisa. din 
loc. Cluj-Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, jud. Cluj , persoană 
de contact: Bodea Lia telefon: 0264/433028 int. 144, E-
mail : lia.bodea@dast.rowater.ro 

În perioada de extrasezon și sezon în incinta societății noastre, fi rme specializate 
în comercializarea fructelor și legumelor, vând la preț de en gros, fructe și legume din import.

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!
Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

 agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

 0264-504 200

Frcucte şi legume Preţuri

Roșii 3.00 lei/ kg

Castraveți 1.50 lei/ kg

Pepene verde 1.80 lei/ kg

Pepene galben 2.50 lei/ kg

Cireșe 6.00 lei/ kg

Vișine 5.00 lei/ kg

Fasole galbenă 6.00 lei/ kg

Vinete 3.50 lei/ kg

Program piață pentru luna iulie 2021:Program piață pentru luna iulie 2021:
- Zilnic: 05.00 – 18.00 - Zilnic: 05.00 – 18.00 
(inclusiv sâmbăta și duminica)(inclusiv sâmbăta și duminica)

 *Preturi actualizate la mijlocul lunii iulie.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

BORZAN Adela Ioana și BORZAN Mihai Marian 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a Acordului de mediu pentru proiectul Construire 
casă familială, împrejmuire, branşamente, propus a fi  
amplasat în Comuna Feleacu, sat Casele Micești fn, identifi cat 
prin C.F. 53045.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților 
nr. 99 și la sediul titularului din Cluj-Napoca, str. Luceafărului 
nr. 11, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri 
între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, 
în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-13.00.
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David Kereki 
rămâne la „U”
David Kereki are 22 de ani, joacă 
în extrema dreaptă și la fel ca 
mulţi dintre colegii săi a ales să 
rămână alături de echipa mascu-
lină a Universităţii Cluj.
„Mă bucur că voi continua alături 
de echipa orașului meu în Liga 
Zimbrilor în sezonul ce va urma. 
Sunt fericit pentru promovarea 
echipei și îmi doresc să avem 
parte de cât mai multe rezultate 
pozitive și să avem alături de noi 
cât mai mulţi susţinători. Haide 
U!”, a declarat tânărul jucător.

„U” Cluj transferă 
din Moldova
FC Universitatea Cluj a ajuns la o 
înţelegere cu Iaser Ţurcan, un 
mijlocaș central în vârstă de 23 
de ani din Republica Moldova. 
Jucătorul vine sub formă de îm-
prumut pe o perioadă de un an 
de la FC Petrocub Hîncești.
Născut la Atena, Iaser a făcut pri-
mii pași în fotbal la academia ce-
lor de la Zimbru Chișinău, după 
care a trecut la Dacia Buiucani. A 
debutat la nivel de seniori pentru 
Dacia Chișinău la începutul sezo-
nului 2016/2017. După ce a tre-
cut pe la Academia Chișinău și 
Dinamo Auto-Tiraspol, în 2019 a 
devenit om de bază în echipa ce-
lor de la Petrocub Hîncești, strân-
gând 28 de meciuri, două reușite 
și un assist. De asemenea, pe 21 
februarie debuta pentru naţiona-
la Moldovei într-un joc amical cu 
Kazakhstan. A câștigat Cupa 
Republicii Moldova alături de 
Petrocub Hîncești în sezonul 
2019/2020.
Sezonul trecut este unul de re-
ferinţă pentru cariera noului 
jucător al Universităţii Cluj, 
Iaser marcând de 10 ori în ce-
le 39 de partide pe care le-a 
bifat pentru Petrocub. De ase-
menea, acesta a reușit să ofe-
re și nouă pase de gol.
La nivel de echipă naţională, 
acesta are șapte selecţii până în 
prezent.

Alexandru Cicâldău 
a semnat cu Galata
Mijlocașul Alexandru Cicâldău, 
de la Universitatea Craiova, a 
semnat un contract cu clubul turc 
de fotbal Galatasaray Istanbul, 
au anunţat, sâmbătă, cele două 
cluburi, fără a oferi detalii despre 
tranzacţie.
Cicâldău părăsește echipa din 
Bănie după ce a evoluat trei ani 
în tricoul cu numărul 10, mar-
când 33 de goluri și oferind 21 
de pase decisive. Internaţionalul 
român a cucerit Cupa României 
și Supercupa României în acest 
an cu Universitatea.
''Golgheterul nostru de la reveni-
rea Știinţei pe prima scenă și-a 
depus candidatura pentru un loc 
în galeria legendelor Universităţii 
Craiova'', notează clubul pe pagi-
na de Facebook.
Născut la Medgidia, în 1997, 
Cicâldău și-a început cariera de 
fotbalist la Academia Hagi, de-
butând în prima echipă a 
Viitorului în 2016, pentru ca în 
2018 să semneze pentru 
Universitatea pentru suma de un 
milion de euro, după cum relata 
presa sportivă de atunci.
Cicâldău a jucat la echipa naţio-
nală la toate categoriile, punând 
umărul la performanţa naţiona-
lei Under-21, care a atins semifi -
nalele Campionatului European 
de tineret din 2019, obţinând și 
califi carea la Jocurile Olimpice. 

Pe scurt

PUBLICITATE

Echipajul românesc 

Simone Tempestini/Sergiu 

Itu (Skoda Fabia Rally2 

Evo) a urcat de pe locul 

17 pe 11 în Rally di Roma 

Capitale 2021, etapa a treia 

a Campionatului European 

de Raliuri (ERC), 

după două zile de cursă.

Tempestini şi Itu au fost 

înregistraţi pe cele şapte pro-

be speciale cu timpul de 41 

min 24 sec 8/10, fi ind la 52 

sec 1/10 de liderii Andrea 

Crugnola/Pietro Elia Ometto 

(Hyundai i20 R5), cronome-

traţi în 40 min 32 sec 7/10. 

Norbert Maior şi Francesca 

Maior (Peugeot 208 Rally4) 

ocupă locul 48 la general, la 

04 min 16 sec 6/10 de lideri.

La categoria ERC3 Juniori, 

fraţii Maior se afl ă pe locul al 

treilea, la 10 sec 5/10 de pri-

mii clasaţi, francezii Jean-Bap-

tiste Franceschi/Anthony Gor-

guilo (Renault Clio Rally4).

Tempestini a mai alergat 

de două ori în Rally di Roma 

Capitale, în 2017 şi în 2020, 

clasîndu-se pe locul 5 la ge-

neral de fi ecare dată.

Tempestini, impresionant 
în primele 2 zile la Roma

În fi nala de sâmbătă, 

Ana-Maria Popescu a fost 

învinsă de chinezoaica 

Yiwen Sun cu 11-10, 

prin „tuşa de aur”, lăsând 

regretul că a fost atât de 

aproape de titlul olimpic.

Argintul de la Tokyo este 

a 17-a medalie adusă de scri-

ma românească la Jocurile 

Olimpice, 4 de aur, 6 de ar-

gint şi 7 de bronz.

Cele patru medalii olimpice 

de aur au fost obţinute la Rio 

2016, la spadă echipe (Loreda-

na Dinu, Simona Gherman, Si-

mona Pop, Ana-Maria Popes-

cu-Brânză), Sydney 2000, la sa-

bie individual, de Mihai Cova-

liu, la Atlanta 1996, la fl oretă 

individual, de Laura Cârles-

cu-Badea şi la Ciudad de Mexi-

co 1968, la fl oretă individual, 

de Ionel Drâmbă. Cinci medalii 

de argint au fost cucerite la Lon-

dra 2012, la sabie echipe (Tibe-

riu Dolniceanu, Rareş Dumitres-

cu, Alexandru Siriţeanu, Florin 

Zalomir), la Beijing 2008, la spa-

dă individual, de Ana-Maria Po-

pescu-Brânză, la Atlanta 1996, 

la fl oretă echipe (Laura Cârles-

cu-Badea, Claudia Grigorescu, 

Roxana Scarlat, Reka Szabo-La-

zăr), la Los Angeles 1984, fl ore-

tă echipe (Aurora Dan, Marcela 

Moldovan, Rozalia Oros, Elisa-

beta Tufan, Monica Weber) şi la 

Melbourne 1956, la fl oretă indi-

vidual, de Olga Szabo Orban.

Cele şapte medalii de bronz 

obţinute de români la Olimpia-

dă au fost următoarele: Beijing 

2008, sabie individual – Mihai 

Covaliu; Barcelona 1992, fl ore-

tă echipe – Laura Cârles-

cu-Badea, Roxana Dumitrescu, 

Claudia Grigorescu, Reka Szo-

fi a Szabo-Lazăr, Elisabeta Tu-

fan; Los Angeles 1984, sabie 

echipe – Alexandru Chiculiţă, 

Corneliu Marin, Marin Musta-

ţă, Ioan Pop, Vilmos Szabo; 

Montreal 1976, sabie echipe – 

Dan Irimiciuc, Corneliu Marin, 

Marin Mustaţă, Alexandru Nil-

ca, Ioan Pop; München 1972, 

fl oretă echipe – Ileana Gyulai, 

Ana Pascu, Ecaterina Stahl, Ol-

ga Szabo Orban; Ciudad de Me-

xico 1968, fl oretă echipe – Ilea-

na Drâmbă, Olga Orban, Ana 

Pascu, Ecaterina Stahl, Maria 

Vicol; Roma 1960, fl oretă indi-

vidual – Maria Vicol.

Scrimera Ana Maria Brânză, 
prima româncă medaliată la Tokyo

Antrenorul campioanei 

României a făcut o nouă 

serie de declaraţii savu-

roase în urma meciului 

cu Academica Clinceni. 

CFR Cluj s-a impus cu 

2-1 la finalul unui meci 

care a fost decis de golu-

rile lui Claudiu Petrila 

şi Iasmin Latovlevici 

pentru oaspeţi, respectiv 

Cascini pentru gazde.

„Putem spune că am tră-

it periculos, dar nu era în 

concordanţă cu ce a fost în 

teren. Am dominat tot jo-

cul, chiar dacă jucăm din 

trei în trei zile. Fizic ne-am 

dus peste adversar, nu e u-

şor să întorci de la 1-1. Au 

ajuns o singură dată la noi 

în careu, iar luăm gol din 

fază fixă. După aceea, am 

dominat şi am avut o sume-

denie de ocazii. Mă bucură 

exprimarea jucătorilor, do-

rinţa lor de victorie şi că 

ajungem acolo, avem foar-

te multe ocazii. Să ajungi 

să-ţi centreze mijlocaşul 

dreapta şi să centreze fun-

daşul stânga, Lato... nu 

vreau să mă laud, dar iar 

am fost inspirat, l-am mu-

tat pe Petrila şi marchează. 

Acest copil va creşte şi va 

fi una dintre surprizele a-

cestui campionat şi în scurt 

timp va valora o sumă des-

tul de mare”, a declarat Ma-

rius Şumudică.

CFR Cluj l-a pierdut în acest 

meci pe Bouhenna, cel care s-a 

accidentat în prima repriză şi 

a fost schimbat de Ciobotariu.

„(n.r – despre accidenta-

rea lui Bouhenna) Eu sunt 

foarte mulţumit de Ciobota-

riu cum a intrat, a intrat sen-

zaţional. Cestor a jucat foar-

te bine, l-am odihnit pe Gra-

ovac. Avem soluţii, avem un 

fi nanţator în numele lui Ne-

luţu Varga, care a făcut tot 

ceea ce ţine de el din punct 

de vedere material să aducă 

jucători precum Alibec. O 

să-l vedeţi şi pe Denis că va 

creşte de la meci la meci. 

Avem soluţiile necesare pen-

tru a câştiga. Sunt mulţumit 

de tot ceea ce se întâmplă în 

jurul meu. Simt că suntem 

o familie şi numai aşa vom 

reuşi. Atât timp cât ai fi nan-

ţator precum Neluţu, Mari-

an Copilu, ca antrenor nu îţi 

e greu”, a explicat „Şumi”.

Pentru CFR Cluj este a 

doua victorie în primele do-

uă etape. Ardelenii au punc-

taj maxim, la fel ca Rapid, 

iar în runda următoare vor 

întâlni Chindia, acasă. De 

partea cealaltă, Academica 

Clinceni are două eşecuri şi 

se pregăteşte pentru parti-

da cu Dinamo.

Echipa lui Marius Şumu-

dică se pregăteşte acum pen-

tru duelul cu Lincoln Red 

Imps, din returul rundei a 

doua preliminare din Cham-

pions League. În manşa tur, 

CFR Cluj s-a impus cu 2-1.

Şumudică, inspirat din nou la meciul 
Clinceni – CFR Cluj 1-2
Marius Șumudică a făcut spectacol la finalul meciului Academica Clinceni - CFR Cluj din Liga 1. 
Antrenorul campioanei a avut din nou „simt” de mare tehnician.

Marius Şumudică a avut din nou motive de bucurie după victoria cu 2-1 în faţa celor de la Academica Clinceni în Liga 1

Academica Clinceni: 
Au. Păun – Fl. Achim, 
Bilali, Patriche, Nechita – 
Cascini (Chandarov ’89), 
Moulin (Ventura ’66) – 
Cioiu (Longher ‘90+2), 
Vanzo, Kazlauskas 
(William ’66) – Vellios 
(Gavra ’66). 
Antrenor: Ilie Poenaru

CFR Cluj: Bălgrădean – 
Cr. Manea, Cestor, 
Bouhenna (Ciobotariu 
’22), Latovlevici – 
Tahiri (Sigurjonsson ‘46), 
J. Rodriguez, C. Deac – 
Petrila, Debeljuh 
(Alibec ’70), A. Păun 
(Chipciu ’83).
Antrenor: Marius 
Șumudică.

Au evoluat 
echipele:


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

