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EDUCAȚIE 

Vor mai purta elevii 
mască la școală? 
Ministrul Educației susține că se vor păstra 
în continuare regulile de protecţie sanitară, 
inclusiv purtarea măștii în școli.  Pagina 4

CULTURĂ 

Președintele TIFF:
„Am reușit 
să schimbăm destine”
Tudor Giurgiu, președintele Festivalului de Film 
de la Cluj, a mărturisit că TIFF a schimbat des-
tine, în cei 20 de ani de existență.  Pagina 7

ACTUALITATE

Cât de prost 
se construiește la Cluj?
Pereți crăpați și locuințe inundate, la doar un 
an de la cumpărarea unui apartament nou în 
Cluj, achiziționat cu 100.000 de euro. Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Floreștenii, invitați 
să aducă propuneri 
pentru centrul vechi
Floreștenii sunt invitați să participe la mo-
dernizarea și conturarea aspectului zonei 
centrale din comună.  Pagina 3
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

2 322 61 4 8 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 26 iulie 2021

ECONOMIE

Bugetele programelor Rabla Clasic 
şi Rabla Plus vor fi suplimentate

ACTUALITATE

Lucian Bode: Masca va rămâne 
obligatorie şi după 1 august

Bugetele programelor Rabla 
Clasic şi Rabla Plus au fost uti-
lizate integral, iar Administra-
ţia Fondului pentru Mediu 
(AFM) va suplimenta sumele 
celor două programe.

Bugetul programului Rabla 
Clasic va fi  suplimentat cu su-
ma de 5 milioane de lei, iar cel 
al programului Rabla Plus va 
fi  benefi cia de încă 20 de mi-
lioane de lei, a precizat AFM.

În paralel, Administraţia 
Fondului pentru Mediu desfă-
şoară demersuri pentru supli-
mentarea bugetului total al pro-
gramului Rabla Clasic cu suma 
de 200 de milioane de lei, ca-
re va putea fi  utilizată la înce-
putul lunii septembrie 2021.

De asemenea, bugetul total 
al programului Rabla Plus va 
fi  majorat cu 200 de milioane 
de lei în data de 21 august 
2021, se menţionează în comu-
nicatul AFM.

Programele Rabla Clasic şi 
Rabla Plus au fost lansate pe 
26 aprilie 2021.

În cadrul programului Rabla 
Clasic, persoanele care casează 
o maşină mai veche de 8 ani be-
nefi ciază de o primă de 7.500 lei 
la achiziţionarea unei maşini noi. 
La prima de casare se poate adă-
uga un eco-bonus de 1.500 de 
lei, dacă emisiile generate de no-
ul autovehicul sunt reduse, iar 
în cazul în care motorul este unul 
hibrid, se adaugă un eco-bonus 
în valoare de 3.000 de lei. Toate 
aceste bonifi caţii se pot cumula, 
astfel că reducerea maximă prin 
Rabla Clasic poate ajunge la 
12.000 de lei.

În cadrul Programului Rabla 
Plus, la achiziţionarea un autotu-
rism 100% electric, benefi ciarul 
primeşte un eco-tichet de 45.000 
de lei, la care se poate adăuga şi 
prima de casare, în valoare de 
7.500 lei pentru casarea maşinii 
mai vechi de 8 ani. Dacă benefi -
ciarul predă spre casare un auto-
vehicul uzat şi achiziţionează un 
autovehicul electric hibrid plug-in, 
acesta poate primi maximum 
27.500 lei, subliniază AFM.

Ministrul Afacerilor Interne, 
Lucian Bode, a declarat luni, că 
purtarea măştii la interior va ră-
mâne o măsură obligatorie şi 
după 1 august, iar ca măsură de 
relaxare se intenţionează creş-
terea numărului participanţilor 
la evenimente private.

„Portul măştii la interior este 
o măsură obligatorie. O să vă dăm 
o informaţie legată de măsurile 
pe care le vom lua începând cu 
1 august: masca va rămâne obli-
gatorie şi după 1 august. Struc-
turile noastre aplică în continua-
re, în fi ecare zi, sancţiuni pentru 
nerespectarea măsurilor de pro-
tecţie sanitară. Transmit şi pe a-
ceastă cale un mesaj cât se poa-
te de clar către populaţie: vă rog 
să respectaţi în continuare măsu-
rile de protecţie sanitară. Ne ui-
tăm cu îngrijorare la ce se întâm-
plă în alte state din Europa, ne 
uităm la măsurile pe care ei le-au 
luat. Noi suntem în etapa în ca-
re am relaxat parte din măsuri 
gradual, aşa cum le-am şi intro-
dus”, a declarat Bode.

Ministrul Afacerilor Interne a 
precizat că se ia în calcul ca, în-
cepând tot cu 1 august, să fi e per-
misă creşterea numărului parti-
cipanţilor la evenimente private.

„Intenţionăm ca, de la 1 au-
gust, să venim cu o completare, 
nu cu măsuri de completare nea-
părat noi, ci o creştere a număru-
lui de participanţi la evenimente 
private, dar tot o relaxare în sen-
sul bun al cuvântului poate fi  ca-
talogată şi această măsură. Vom 
lua aceste măsuri aşa cum ne-am 
angajat, dar angajamentul acesta 
al nostru, al structurilor statului, 
trebuie să aibă un partener, cetă-
ţenii, şi cetăţenii trebuie să respec-
te măsurile de protecţie sanitară. 
Cel mai important element din 
acest parteneriat este vaccinarea. 
Nu există altă soluţie decât o cam-
panie de vaccinare care să conti-
nue cu succes, astfel încât să nu 
fi m nevoiţi, Doamne fereşte, să re-
venim, aşa cum alte state au re-
venit la măsuri de restricţii”, a mai 
menţionat ministrul Lucian Bode.

S-au afișat rezultatele la admiterea la UMF Cluj
1.700 de candidaţi au concurat pentru cele 714 locuri la buget şi 255 de locuri cu taxă. 
Cea mai căutată specializare a fost Medicina, unde s-au înscris 2,47 candidați pe un loc. Pagina 4

Metroul va duce Clujul 
la „următorul nivel”

„Avem nevoie de metrou pentru a trece la nivelul următor de calitate a vieții”
Investițiile în infrastructura de transport, prin realizarea trenului metropolitan, metroului și a centurii 
metropolitane, sunt necesare pentru a duce orașul „la nivelul următor”, susține primarul Emil Boc. 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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Primarul Clujului, Emil 

Boc, a fost întrebat dacă 

intenţionează să candideze 

la viitoarele alegeri pentru 

a deveni preşedintele 

României. Răspunsul dat 

de edil a fost unul aşa cum 

ne-a obişnuit până acum.

„La bloc am o competiţie 

foarte serioasă, la care mă tot 

înscriu, dar trebuie să câştig 

mai întâi competiţia de scară 

de bloc, ca să candidez la pre-

şedinţia blocului. Singura ca-

re mi-a mai rămas pentru a 

candida, şi cea mai grea. Pen-

tru că pe scară te cunosc toţi, 

ştiu ce faci, cum eşti, nu ştiu 

dacă am şanse. Acestea sunt 

singurele obiective pe care le 

mai am”, a declarat Emil Boc, 

în acest weekend, la TVR 3.

Pe de altă parte, fostul con-

sultant politic Sebastian Lăză-

roiu a declarat luna trecută că 

în 2024 alegerile prezidenţia-

le vor fi  câştigate de Emil Boc, 

care e de „stânga autentică” 

şi că el crede că primarul Clu-

jului se pregăteşte pentru can-

didatura la prezidenţiale.

„Cred că da, Emil Boc se 

pregăteşte pentru asta. Nu l-am 

văzut niciodată atât de des a-

părând la televizor, la Antena 

3, care l-a desfi inţat cât a fost 

prim-ministru şi la multe pos-

turi (...) Are apariţii foarte de-

se, probabil era o variantă pen-

tru şefi a PNL, ştiu că a şi fost 

curtat de tabăra care acum îl 

susţine pe Cîţu. Şi Boc ar fi  câş-

tigat în faţa lui Orban, nu la un 

scor mare, dar el şi-ar fi  expus 

şansele de a deveni preşedinte 

în 2024, ar fi  fost cam devre-

me să pui în funcţia de preşe-

dinte PNL încă din septembrie”, 

a spus Sebastian Lăzăroiu.

Întrebat dacă Boc ar putea 

candida la prezidenţiale, în 

condiţiile în care în 2010, când 

era premier, a tăiat salariile bu-

getarilor, fostul consultant po-

litic a răspuns: „a trecut mult 

timp de atunci, unii oameni 

au uitat, alţii au înţeles ce s-a 

întâmplat atunci, mai târziu”.

„Pe de altă parte, nu rezol-

vă problema numărul 1, esen-

ţială, să nu mai existe despăr-

ţirea între funcţia de premier 

şi functia de şef de partid. Boc 

ar fi  ramas primar la Cluj, ar 

fi  fost preşedintele partidului 

şi tot Cîţu era premier. Ar fi  

fost un alt fel de chimie între 

ei, decât între Cîţu şi Orban. 

Deci eu mai degrabă îl văd pe 

Boc, dar repet, îi rog pe oa-

meni sa refl ecteze la asta: Boc 

e de stânga, nu e de dreapta. 

Paradoxal, şi dacă te uiţi şi la 

biografi a lui – el a crescut 

într-o familie săracă, a reali-

zat totul pe cont propriu. Fap-

tul că face ce trebuie în anu-

mite momente şi ia niste mă-

suri nepopulare, asta nu ţine 

de stânga sau dreapta”, a ex-

plicat Sebastian Lăzăroiu.

Candidează Emil Boc la alegerile prezidențiale?

Congresul care va da 

următorul lider la liberari-

lor este tot mai aproape 

şi lupta pentru şefi a PNL 

se încinge tot mai tare. 

Ludovic Orban şi Florin 

Cîţu au pornit un adevărat 

război în interiorul parti-

dului. Alin Tişe a fost 

de la bun început un critic 

al lui Ludovic Orban, 

dar se declară dezgustat 

de atitudinea pe care o au 

anumiţi colegi de partid.

Preşedintele CJ Cluj i-a 

penalizat pe colegii de par-

tid care l-au susţinut multă 

vreme pe Ludovic Orban, 

iar ulterior au trecut de par-

tea lui Florin Cîţu.

„Până acum o lună, eu 

eram singura voce din ţară 

care critica deciziile lui Or-

ban. Au fost unii care au 

stat la cutie, au stat la ca-

pac şi nu ştiau prin ce părţi 

ale corpului să-l mai pupe 

pe domnul Orban numai ca 

să obţină nişte favoruri, iar 

acum mulţi dintre ei au de-

venit mari reformatori ai 

partidului, spunând că da-

că-l înlocuiesc pe Orban cu 

altcineva, deodată partidul 

acesta se va reforma tot cu 

ei pe poziţii de miniştri, de 

secretari de stat, de funcţii 

importante”, a declarat Ti-

şe pentru EVZ.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean este de părere că ac-

tuala reformă propusă de PNL 

nu este una deloc bună. Tişe 

ar vrea oameni noi în partid 

care au performanţe politice 

şi administrative.

„Nu aşa văd eu reforma 

unui partid – prin a-l înlo-

cui pe X cu Y, ci eu văd re-

forma ca o viziune profun-

dă, cu oameni noi, oameni 

care să imprime credibilita-

te partidului, care să fie lo-

comotiva partidului. Nu or-

ganizaţiile judeţene trebuie 

să fie reforma partidului, ci 

cele centrale. Biroul naţio-

nal trebuie să fie de o anu-

mită credibilitate, peste or-

ganizaţiile locale, că de as-

ta sunt acolo oamenii cei 

mai buni dintr-un partid. 

Cei mai buni oameni din-

tr-un partid trebuie să fie 

cei mai credibili, ca să poa-

tă trage partidul înainte. A-

tât timp cât la centru parti-

dul nu este tractat, iar or-

ganizaţiile judeţene trebuie 

să muncească de n ori mai 

mult pentru a acoperi lucru-

rile negative care se întâm-

plă la nivel central, în ni-

ciun caz nu putem reforma 

partidul. De aceea, eu spun 

şi cred că reforma partidul 

presupune mult mai mult, 

nu a înlocui scaunul unuia 

cu al altuia. Înseamnă oa-

meni noi, credibili, care au 

performanţă politică şi ad-

ministrativă”, a declarat Alin 

Tişe în exclusivitate pentru 

Evenimentul Zilei.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, se 

numără printre puţinii lideri 

liberali din teritoriu care nu 

şi-au exprimat încă supor-

tul faţă de unul dintre cei 

doi candidaţi la şefia PNL, 

Ludovic Orban şi Florin Cîţu. 

Organizaţia PNL Cluj, prin 

preşedintele Daniel Buda şi 

primarul Emil Boc, şi-a ex-

primat deja suportul pentru 

Cîţu, primindu-l cu ostilita-

te pe Ludovic Orban la 

Cluj-Napoca, în urmă cu cir-

ca o săptămână.

În ultima săptămână au 

fost purtate mai multe dis-

cuţii, de obicei telefonice, 

între liderii care controlea-

ză filialele Bihor (Ilie Bolo-

jan), Prahova (Iulian Du-

mitrescu), Giurgiu (Dan Mo-

treanu), Alba (Mircea Ha-

va), Constanţa (Bogdan Hu-

ţucă) şi Arad (Gheorghe Fal-

că), şefi de organizaţii ca-

re nu şi-au anunţat susţi-

nerea oficială pentru Florin 

Cîţu sau Ludovic Orban, 

pentru a se decide dacă 

merg să sprijine un anumit 

candidat, dar vin cu condi-

ţionări, sau dacă reuşesc ei 

să contureze un alt proiect 

şi poate aruncă în luptă un 

al treilea candidat.

Aminitim că

Printre liderii PNL care 

îl susţin pe Florin Cîţu se 

numără: Emil Boc – prima-

rul municipiului Cluj-Na-

poca, Daniel Buda – preşe-

dinte PNL Cluj, Rareş Bog-

dan – prim-vicepreşedinte 

PNL, Secretar General PNL 

– Robert Sighiartău, Ralu-

ca Turcan – preşedinte PNL 

Sibiu, Virgil Popescu – pre-

şedinte PNL Mehedinţi, Lu-

cian Bodem – preşedinte 

PNL Sălaj, Sorin Cîmpea-

nu – Ministrul Educaţiei, 

Nelu Tătaru – preşedinte 

PNL Vaslui, Alin Nica – 

preşedinte PNL Timiş, Ali-

na Gorghiu – senator, Ion 

Dumitrel – preşedinte CJ 

Alba, Monica Anisie – pre-

şedinte Sector 2, Ciprian 

Ciucu – primar şi preşedin-

te Sector 6, Stelian Bujdu-

veanu – viceprimar mun-

cipiul Bucureşti.

Se încinge lupta din cuvinte
pentru cine preia șefia PNL
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe: 
„Unii nu mai știau în ce zone ale corpului să-l pupe pe Orban”

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj
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Piaţa Volantă de pe plato-

ul Sălii Sporturilor 

se va deschide sâmbătă, 

a anunţat primarul Emil 

Boc. În paralel va funcţio-

na şi centrul de vaccinare 

drive-thru amenajat aici.

Piaţa volantă se deschide 

din această săptămână pe 

platoul de la Sala Sporturi-

lor „Horia Demian”. În ace-

eaşi locaţie va funcţiona în 

paralel şi centrul de vacci-

nare drive-thru.

„În urma discuţiilor pe ca-

re le-am avut cu toţi factorii 

autorizaţi pentru luarea u-

nei decizii, am reuşit să ob-

ţinem acordul pentru orga-

nizarea unei pieţe volante 

pe platoul Sălii Sporturilor 

«Horia Demian». Mulţumim 

tuturor celor care s-au im-

plicat pentru rezolvarea aces-

tei probleme! Centrul de vac-

cinare drive-through amena-

jat pe platoul Sălii Sporturi-

lor îşi va continua activita-

tea în aceiaşi parametri. Or-

ganizarea pieţei volante nu 

afectează activitatea centru-

lui de vaccinare, spaţiul de 

pe platou fi ind restructurat 

astfel încât ambele acţiuni 

să se desfăşoare în condiţii 

normale”, a transmis prima-

rul Emil Boc.

Piaţa volantă de la Sala 

Sporturilor va fi  deschisă în 

fi ecare sâmbătă, în intervalul 

orar 7:00 – 16:00.

100 producători locali îşi 

vor vinde produsele proaspe-

te de sezon.

Pe lângă această nouă pia-

ţă volantă, alte două sunt des-

chise în cartierele oraşului du-

pă următorul program:

¤ Piaţa volantă din cartierul 

Gheorgheni (capătul liniei 3): 

în fi ecare joi, în intervalul orar 

15:00-19:00;

¤ Piaţa volantă din cartierul 

Grigorescu (strada Sigismund 

Toduţă): în fi ecare marţi, în 

intervalul orar 15:00-19:00.

Câteva reguli şi măsuri pri-

vind accesul şi buna desfăşu-

rare 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 distan-

ţe 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 

care este organizată piaţa 

volantă, cu separarea şi 

semnalizarea circuitelor (in-

trare/ieşire, acces spre/din-

spre grupurile sanitare);

¤ amplasarea a 2 puncte cu 

dispensere cu dezinfectant;

¤ purtarea obligatorie a 

echipamentelor de protec-

ţie (măşti, mănuşi) de că-

tre producători;

¤ amplasarea standurilor 

cu marfă la o distanţă de 

3 metri;

¤ dezinfecţia suprafeţelor 

de expunere a produselor;

¤ dezinfecţia grupurilor 

sanitare care deservesc 

piaţa volantă la fiecare 4 

ore sau ori de câte ori es-

te nevoie.

Piaţa volantă de la Sala Sporturilor 
se deschide sâmbătă. Va mai funcţiona 
şi centrul de vaccinare drive-thru.

Floreştenii sunt invitaţi 

să participe la moderniza-

rea şi conturarea aspectu-

lui zonei centrale 

din Floreşti, printr-o apli-

caţie inovatoare.

Floreştenii sunt aşteptăm 

marţi, 27 Iulie, în Parcul Po-

ligon, începând cu ora 17:00, 

să aducă propuneri pentru re-

vitalizarea zonei centrului 

vechi al comunei.

Floreşti este parte din-

tr-un proiect pilot la nivel 

naţional şi anume cel de 

urbanism participativ. În 

acest proiect, se va utiliza 

o inovaţie tehnologică, apli-

caţia celor de Furban, cu 

ajutorul căreia locuitorii 

Floreştiului vor putea sa 

facă propuneri reale pen-

tru zona studiată.

Zona asupra căreia se va 

lucra în această primă eta-

pă este cea a centrului vechi 

al Floreştiului, dintre stră-

zile Andrei Muresanu şi Ghe-

orghe Doja care, în acest 

moment, este o zonă cu o 

degradare accentuată.

Cum se va desfăşura 
întâlnirea?

Participanţii din public 

vor primi o tableta în care 

va fi încărcată randarea cu 

propunerea de moderniza-

re a zonei şi vor avea po-

sibilitatea să facă propu-

neri concrete.

Aplicaţia va fi disponi-

bilă până la sfârşitul verii 

pentru ca un număr cât mai 

mare de persoane să poată 

să vină cu propuneri. La 

sfârşitul acestui proiect vom 

avea o propunere comple-

tă de modernizare şi rege-

nerare a acestei zone.

Acest proiect este sus-

ţinut în parteneriat cu 

Zona Metropolitană Cluj, 

CIIC – Centrul de Inova-

re şi Imaginaţie Civică, 

Municipiul Cluj-Napoca 

şi Banca Mondială.

Floreștenii, invitați să aducă propuneri 
pentru centrul vechi al comunei

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a vor-

bit din nou despre proiec-

tele majore ale Clujului 

şi despre creşterea 

calităţii vieţii. Metroul 

şi centura metropolitană 

vor duce oraşul „la nivelul 

următor”, spune edilul.

„Am realizat la timpul po-

trivit autostrada Transilvania, 

centura Vâlcele-Apahida, pre-

lungirea Bulevardului Mun-

cii, acum trecem la nivelul 

următor. Atunci am scos tra-

fi cul greu din oraş, acum avem 

nevoie să scoatem maşina po-

luantă din zonele centrale. 

Am ajuns la nivelul în care 

avem nevoie de tren metro-

politan, de centură metropo-

litană, de metrou.

Fără aceste lucruri, Clujul 

nu va putea trece la nivelul 

următor de calitate a vieţii. 

Lucrăm de cinci ani la aseme-

nea proiecte şi acum se pare 

că astrele vin din nou bene-

fi ce asupra Clujului şi vom 

avea fi nanţări europene să im-

plementăm aceste proiecte, 

care în materie de infrastruc-

tură ne vor permite să trecem 

la nivelul următor”, a decla-

rat primarul Emil Boc, în acest 

weekend, la TVR 3.

În luna octombrie a anu-

lui trecut, Primăria munici-

piului Cluj-Napoca anunţa în-

ceperea primelor lucrări în ca-

drul proiectului metroului. 

Astfel, în perioada octombrie 

– decembrie 2020, a avut loc 

realizarea lucrărilor de foraje 

geotehnice în cadrul proiec-

tului de metrou şi tren metro-

politan, Primăria Cluj-Napo-

ca alături de Geostud şi de 

toţi deţinătorii de reţele sta-

bilind amplasamentele pen-

tru 42 de foraje.

Noul termen anunţat pen-

tru fi nalizarea întregului pro-

iect care prevede metroul de la 

Cluj este anul 2029, şi nu 2026, 

aşa cum anunţase cu optimism 

municipalitatea. Finalizarea me-

troului ar putea fi  condiţiona-

tă şi de primirea sau nu a ce-

lor peste 300 milioane de euro 

prin Programul Naţional de Re-

dresare şi Rezilienţă (PNRR).

Proiectul metroului ar pu-

tea primi prin PNRR o fi-

nanţare de aproximativ 30% 

din valoarea totală a inves-

tiţiei, mai exact, 310 milioa-

ne de euro. PNRR a fost de-

pus de ţara noastră la fina-

lul lunii trecute la Bruxel-

les, printre proiectele majo-

re ale Clujului incluse fiind 

şi metroul.

Astfel, după cum se ara-

tă în PNRR, se aşteaptă ca 

până în anul 2029, la fina-

lizarea integrală a magistra-

lei de metrou, să existe 12,7 

km de reţea nouă de me-

trou, 15 staţii noi şi 30 de 

rame electrice.

Feedback de la Bruxelles 
privind metroul

Planul Naţional de Redre-

sare şi Rezilienţă al Români-

ei a primit zilele trecute şi un 

feedback de la Bruxelles, u-

nele observaţii transmise fi -

ind destul de critice. În spa-

ţiul public au apărut zvonuri 

cum că proiectul ar fi  fost res-

pins, însă premierul Florin 

Cîţu, dar şi ministrul fondu-

rilor europene, Cristian Ghi-

nea, au combătut zvonurile, 

precizând că feedback-ul trans-

mis face parte dintr-o proce-

dură standard, în vederea cla-

rifi cării unor aspecte privind 

proiectele incluse în PNRR.

În feedback-ul de la 

Bruxelles au existat observa-

ţii şi cu privire la infrastruc-

tura de metrou, menţionân-

du-se faptul că „nu este clar 

dacă 30 de rame electrice de 

metrou sunt incluse în cos-

tul de 600 de milioane de eu-

ro solicitate”, cu referire a-

tât la metroul din Bucureşti, 

cât şi la cel din Cluj.

Din punct de vedere al ca-

pacităţii de transport, metroul 

din Cluj-Napoca va include:

 16 trenuri: Tren 2 rame 

x 2 vagoane (52 m, 380 

pasageri);

 Capacitatea de transport la 

interval de 3 min/90 sec: 

7.600/15.200/ oră şi sens;

Suma de 310 milioane de 

euro care va fi  primită prin 

PNRR vizează legătura dintre 

Mănăştur şi Sopor, care cu-

prinde nouă staţii de metrou.

Emil Boc: „Fără metrou, Cluj-Napoca 
nu poate trece la nivelul următor”
Investiţiile în infrastructura de transport, prin realizarea trenului metropolitan, metroului 
şi centurii metropolitane, vor duce oraşul „la nivelul următor”, susţine primarul Emil Boc

Noul termen pentru fi nalizarea întregului proiect care prevede metroul de la Cluj este anul 2029, şi nu 2026

Întrebat dacă este conști-
ent că proiecte precum 
metroul ajung să crească 
preţurile la Cluj, edilul a 
răspuns că este vorba de 
economia de piaţă: „Nu 
pot eu să reglez pieţele”, 
a spus Boc.

„Prin aceste lucruri, creș-
te și nivelul nostru de 
slujbe bine plătite la Cluj. 
De aceea susţin industrii-
le care aduc cei mai mulţi 
bani în oraș. Decât să fim 
toţi sărăci, prefer să fim 
mulţi, și bogaţi. Dorinţa 
mea este să trăim mult și 
bine, nu mult și sărac”, a 
adăugat edilul.

„Decât să fim toți 
sărăci, prefer să fim 
mulți, și bogați”
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Ministrul Educaţiei 

este optimist cu privire 

la începerea şcolii în for-

mat fi zic, chiar şi în con-

textul unui val patru 

al pandemiei. Legat de 

renunţarea purtării măştii 

de către elevi, ministrul 

nu este la fel de optimist.

„Sunt convins că se vor 

păstra în continuare regulile 

de protecţie sanitară, de la re-

gulile de igienă, până la aeri-

sirea spaţiilor de învăţământ, 

purtarea măştii de protecţie 

în continuare, pentru că pan-

demia nu s-a încheiat, iar şco-

lile din România au dovedit 

că pot respecta aceste reguli 

mult mai bine decât în multe 

alte locuri”, a declarat, dumi-

nică, ministrul Educaţiei, So-

rin Cîmpeanu.

El a vorbit şi despre va-

lul patru al pandemiei de co-

ronavirus, arătându-se opti-

mist în ceea ce priveşte şan-

sele ca şcoala să înceapă cu 

prezenţa fi zică a elevilor, din 

această toamnă.

„Permiteţi-mi să fiu opti-

mist, am dreptul să fiu op-

timist şi, chiar dacă va fi un 

val patru, sunt convins că 

nu va fi la fel de agresiv, nu 

va fi atât de agresiv încât să 

pună probleme din perspec-

tiva derulării unui proces de 

învăţământ normal, care, re-

pet, să stopeze din pierde-

rile care au fost foarte ma-

ri şi care sunt foarte dificil 

de recuperat. Dacă vom in-

tra în continuare în online, 

aceste pierderi se vor am-

plifica, cu efecte pe termen 

lung şi cu posibilităţi de re-

cuperare foarte reduse”, a 

mai explicat ministrul.

„Pierderile au fost mari 

şi foarte mari. După cum 

cred că vă amintiţi, din pri-

ma zi a mandatului meu de 

ministru, am declarat ca 

obiectiv întoarcerea la şcoa-

lă cu prezenţă fizică. Am 

făcut pas cu pas tot ce s-a 

putut face în raport cu evo-

luţia epidemiologică. Deci, 

în mod evident, sunt susţi-

nătorul prezenţei fizice în 

şcoli, fără să neg avantaje-

le pe care această perioadă 

le-a avut din perspectiva 

îmbunătăţirii abilităţilor di-

gitale ale profesorilor, ele-

vilor, studenţilor, dar pre-

zenţa fizică este necesară 

pentru a stopa acele pier-

deri nu numai în plan edu-

caţional, ci şi în plan soci-

al, comportamental pentru 

elevi, studenţi şi cadre di-

dactice", a declarat Sorin 

Cîmpeanu duminică.

Vor mai purta elevii mască la şcoală?

Primăria Floreşti va acor-

da o sumă fi xă de bani 

lunar pentru copiii care 

nu prind loc în creşele de 

stat din comună.

Primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu, a iniţiat un 

proiect de hotărâre de consi-

liu local pentru acordarea u-

nei compensaţii fi nanciare 

pentru fi ecare copil care nu 

prinde loc la creşele de stat 

din comună.

Concret, proiectul de hotă-

râre prevede acordarea unui 

ajutor fi nanciar în cuantum 

de 390 de lei care se acordă 

lunar pentru fi ecare copil de 

vârstă antepreşcolară, repre-

zentând echivalentul costului 

mediu lunar de întreţinere 

pentru copiii care frecventea-

ză Creşa Cetatea Fetei Floreşti.

„Un punct important este 

cel al numărului de locuri li-

mitat în Creşa din Floreşti. So-

luţia temporară pe care o vom 

implementa, până la momen-

tul în care vom avea noi cre-

şe este aceea de a oferi com-

pensaţii fi nanciare pentru fi -

ecare copil care nu are loc în 

creşele de stat din Floreşti. A-

ceastă compensaţie se va pu-

tea plăti către bunicii care au 

grijă de ei sau către alte cre-

şe private acreditate”, a trans-

mis primarul Bogdan Pivariu.

Acordarea ajutorului se 

efectuază numai pentru co-

pilul care nu e înscris la 

creşă sau grădiniţă în sis-

temul public şi pentru ca-

re solicitantul nu a refuzat 

un loc la creşă sau grădini-

ţă în sistem public ori nu a 

retras copilul.

Proiectul de hotărâre va fi  

supus votului consilierilor lo-

cali din Floreşti în şedinţa de 

joi, 29 iulie.

Lipsa locurilor la creşă es-

te o problemă cu care muni-

cipiul Cluj-Napoca şi comu-

nele limotrofe se confruntă 

an de an. Anul acesta, 61% 

dintre copiii înscrişi nu au 

prins un loc la creşă, mai 

exact 996 copii, în creştere 

faţă de anii anteriori.

Compensaţii financiare pentru copiii 
care nu prind loc la creşă, în Floreşti

Examenul de admitere 

la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca a avut loc 

în perioada 24 şi 25 iulie 

şi s-a desfăşurat în condi-

ţii de maximă siguranţă 

şi fără probleme pentru 

toţi cei implicaţi, candi-

daţi şi organizatori.

Probele scrise au avut loc 

atât în amfi teatrele universită-

ţii, cât şi la Sala Sporturilor 

Horia Demian, la Sala Poliva-

lentă BTarena şi la Facultatea 

de Ştiinţe Economice şi Gesti-

unea Afacerilor din cadrul UBB.

În total, s-au amenajat 15 

săli de examen, în organiza-

rea examenului de admitere 

fi ind implicate peste 400 de 

cadre didactice, studenţi şi 

personal administrativ din 

cadrul universităţii.

Cea mai mare cerere, 
la Medicină

Anul acesta, au concu-

rat 1.700 de candidaţi pen-

tru 714 locuri la buget (din-

tre care 24 de locuri au fost 

pentru românii de pretu-

tindeni) şi 255 de locuri cu 

taxă. Patru candidaţi au 

fost admişi fără concurs, 

la programul de studiu Me-

dicină, în calitate de olim-

pici cu performanţe recu-

noscute la concursuri na-

ţionale şi internaţionale.

Cele mai căutate speciali-

zări au fost Medicină, cu 2,47 

candidaţi pe un loc, Radiolo-

gie şi Imagistică cu 2,34/loc, 

urmate de Asistenţă medica-

lă generală cu 1,89 candidaţi 

pentru un loc, în timp ce pen-

tru Tehnică Dentară s-au în-

scris 1,7 candidaţi pe un loc.

La Medicină, s-au înscris 

în total 943 de candidaţi. 

Interesul crescut pentru 

Asistenţă medicală genera-

lă s-a menţinut, cu 189 de 

candidaţi. La Medicină Den-

tară şi Farmacie s-au înscris 

109 de candidaţi, respectiv 

64 de candidaţi.

Ce note au luat candidaţii 
la admitere?

Examenul de admitere a 

constat într-o probă unică, 

scrisă, în limba română, în 

sistemul grilă, cu durata de 2 

ore. La Medicină, cea mai ma-

re notă obţinută la concursul 

de admitere a fost 9,85, la Me-

dicină Dentară 9,21, iar la Far-

macie nota maximă, 10, a fost 

obţinută de patru dintre can-

didaţi. La programul de stu-

diu Balneo-fi ziokinetoterapie 

şi recuperare, nota cea mai 

mare a fost 10, la Asistenţă 

medicală generală 9,75, la Ra-

diologie şi imagistică 9.85, la 

Tehnică dentară 9,55, la Nu-

triţie şi dietetică s-a intrat cu 

nota 10, cinci candidaţi obţi-

nând acelaşi rezultat maxim.

Rezultatele examenului 

au fost făcute publice pe 

site-ul universităţii şi afi-

şate la avizierele de pe str. 

Victor Babeş nr. 8. Rezul-

tatele finale, după contes-

taţii, se vor afişa în 28 iu-

lie, iar candidaţii declaraţi 

admişi îşi vor putea con-

firma locul în perioada 29 

iulie-13 august.

Concurenţă mare la Facultatea de Medicină! 
2,47 candidaţi „s-au bătut” pe un loc.
S-au afişat rezultatele la examenul de admitere al UMF Cluj. 
1.700 de candidaţi au concurat pentru cele 714 locuri la buget şi 255 de locuri cu taxă.

Probele în amfi teatrele universităţii, cât şi la Sala Sporturilor Horia Demian și la Sala Polivalentă BTarena

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Haţieganu” (UMF) din Cluj-Napoca este singura uni-
versitate de medicină din România clasată în 
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects în 
anul 2021. Universitatea este listată la trei domenii 
de studiu din categoria știinţelor medicale.

Ranking-ul internaţional Shanghai Global Ranking of 
Academic Subjects 2021 clasifi că universităţile din lume în 
54 de domenii de studiu, grupate pe cinci categorii funda-
mentale: știinţele naturii, inginerie, știinţele vieţii, știinţe 
medicale și știinţe sociale.

UMF „Iuliu Haţieganu” este prezentă în acest clasa-
ment la categoria Știinţe Medicale și este singura uni-
versitate de medicină și farmacie din România listată 
în clasamentele domeniilor de studiu Farmacie și 
Știinţe Farmaceutice – locul 201-300 și Tehnologie 
Medicală – locul 301-400. La fel ca anul trecut, la do-
meniul de studiu Medicină Clinică, universitatea clu-
jeană ocupă locul al doilea, la nivel naţional și locul 
401-500 la nivel mondial.

La domeniul de studiu Medicină Clinică, mai sunt listate al-
te două universităţi de profi l din ţară: Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București – locul 
101-150 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 
Babeș” din Timișoara – locul 401-500.

Singura universitate în Shanghai 
Global Ranking of Academic Subjects
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor

ȘTIRI
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

În data de 29 iulie la ora 12 

clujenii sunt aşteptaţi la 

vernisarea casei şi anexelor 

din localitatea Spermezeu, 

judeţul Bistriţa Năsăud la 

Parcul Etnografi c Naţional 

„Romulus Vuia”.

Acestea au fost donate de 

către Preasfi nţitul Macarie, 

Episcopul Ortodox Român al 

Europei de Nord.

Structura dezvoltată a ca-

sei, prin trăsăturile sale sti-

listice dar şi prin tehnicile, 

materiale de construcţie şi in-

ventarul specifi c, casa şi ane-

xele, mutate din locul de o-

rigine al Preasfi nţitului Ma-

carie, Episcopul Ortodox Ro-

mân al Europei de Nord, ilus-

trează deopotrivă aderenţa la 

fondul arhitectural zonal ro-

mânesc autohton, la profi lul 

ocupaţional al zonei cât şi 

tendinţele de dezvoltare ale 

arhitecturii rurale întâlnite în 

anii interbelici, etapă căreia 

i se circumscrie ridicarea aces-

tor construcţii.

Vizitatorii pot să viziteze, 

casa, şura, fântâna cu cum-

pănă şi obiectele din inven-

tarul casei care le v-a contu-

ra o imagine asupra civiliza-

ţiei rurale întâlnite în Valea 

Ţibleşului. Momentul inau-

gurării va fi  marcat de sfi nţi-

rea casei şi a anexelor sale, 

precum şi de scurte discur-

suri ale personalităţilor cul-

turale invitate.

Casă țărănească din Spermezeu, 
la Parcul Etnografic Cluj

Andrei Verestiuc, un tânăr 

din Cluj-Napoca, a arătat 

pe Tik-Tok cât de slab 

construite sunt aparta-

mentele din Cluj-Napoca.

Andrei a mărturisit că stă 

într-un apartament în chirie, 

dar locuinţa s-a degradat ex-

trem de repede, deşi a fost achi-

ziţionată nouă de proprietar.

„Locuiesc într-un aparta-

ment cu 2 camere pe care pro-

prietarul l-a cumpărat cu 

100.000 de euro, semifi nisat şi 

a mai băgat undeva la 30-40.000 

de euro. Într-un an de zile, 

s-au crăpat pereţii, curge du-

şul, am avut probleme mari 

cu canalizarea şi mirosea foar-

te urât. Hidroizolaţia parcării 

subterane a fost prost făcută 

şi ploua în interior şi dacă par-

chezi maşina acolo tot nu scapi 

de apă şi rugină. Toată apa se 

scurge în parcarea subterană 

şi afectează maşinile. Vecinii 

de la ultimul etaj au afl at că 

nu a fost bine făcută scurge-

rea şi le ajunge apa în casă”, 

a povestit Andrei pe reţelele 

de socializare.

Apartamentul, cumpărat 
cu 100.000 de euro!

Tânărul care a fi lmat cli-

pul este total nemulţumit de 

modul în care sunt construi-

te apartamentele din Cluj-Na-

poca şi nu i se pare corect să 

dai 100.000 de euro pe un a-

partament care se degradea-

ză rapid.

„Pe mine nu mă afectează 

aşa mult, dar gândiţi-vă la pro-

prietarul care a dat o grăma-

dă de bani şi după 1 an se tre-

zeşte cu aşa ceva. În Cluj-Na-

poca se construieşte atât de 

mult, dar şi prost. Blocurile 

arată frumos la început, dar 

se degradează foarte repede”.

Problema construcţiilor de 

proastă calitate pare să nu fi e 

specifi că Clujului, ci întregii 

ţări, scopul principal fi ind ma-

ximizarea profi tului prin mi-

nimizarea costurilor, indife-

rent de urmări.

Inginerul Zoltan Kiss, care 

a realizat, printre altele, par-

tea de rezistenţă a proiectelor 

Sala Sporturilor din Cluj, sta-

dionul din Craiova şi mall-ul 

Park Lake din Capitală, spu-

ne că dezvoltatorii sunt prin-

cipala cauză a modului pre-

car în care se construieşte as-

tăzi, într-un interviu acordat 

Adevărul în aprilie 2021.

„Din dorinţa de a face pro-

fi t foarte mare, dezvoltatorii 

aleg, pe de o parte, soluţii foar-

te ieftine, iar pe de altă parte, 

lasă o distanţă foarte mică în-

tre construcţii, uneori ajungân-

du-se să poţi să vezi de pe fe-

reastră tot ce face vecinul tău 

la el în apartament”, spune in-

ginerul Zoltan Kiss (71 de ani), 

care este de 40 de ani cadru 

didactic la catedra de „Struc-

turi” a Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca.

Se construieşte mai prost 
decât în comunism?

Profesorul susţine că pro-

fi tul dezvoltatorilor este „ne-

ruşinat de mare”, aceştia con-

struind cu circa 200-300 de 

euro pe metru pătrat, la care 

se adaugă terenul, şi vânzând 

cu un preţ dublu sau triplu. 

„Pe ei îi interesează doar blo-

cul şi câştigul”, concluzionea-

ză specialistul. Multe dintre 

zonele nou construite oferă 

condiţii de locuire mai proas-

te decât unele cartiere comu-

niste: „În Cluj-Napoca, avem 

cartierele Gheorgheni şi Gri-

gorescu care pot fi  date de 

exemplu. Când au fost ridica-

te, statul construia şi făcea 

proiectele de urbanism, pre-

văzând spaţii verzi şi toate 

amenajările utilitare necesa-

re. Acum, planurile urbanis-

tice zonale au fost transfera-

te de la Primării la dezvolta-

tori, care urmăresc să constru-

iască cât mai mult”.

Care sunt soluţiile?

Una dintre soluţii ar fi  ca 

Primăriile să întocmească Pla-

nurile Urbanistice Zonale, spu-

ne Kiss, aşa cum cere legea. 

O altă soluţie ar fi  modifi ca-

rea Legii 50 a construcţiilor, 

care „trage la răspundere da-

că apar probleme pe proiec-

tant, executant, verifi cator, 

dar nu şi pe dezvoltator, care 

este principalul responsabil 

de calitatea construcţiei”. O 

altă soluţie ar fi  obligarea dez-

voltatorilor să facă asigurare 

pentru construcţiile reziden-

ţiale realizate.

Cât de prost se construiesc 
apartamentele la Cluj?
Pereţi crăpaţi şi locuinţe inundate, la doar un an 
de la cumpărarea unui apartament nou în Cluj

VEZI VIDEO AICI
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Două asociaţii vor duce 

şi vor împrumuta gratuit 

cărţi în peste 20 de sate 

clujene care nu au o bibli-

otecă funcţională.

„Biblioteca pe roţi” Book-

Truck va fi  inaugurată marţi, 

27 iulie 2021, ora 11:00, la 

Şcoala din satul Vechea, co-

muna Chinteni, judeţul Cluj, 

unde BookTruck va rămâne 

parcat pentru câteva zile. Eve-

nimentul face parte din pro-

iectul lunii iulie al Asociaţiei 

Zi de Bine, realizat în colabo-

rare cu Asociaţia Culturală 

Cărţile pe Faţă.

În cadrul evenimentului, 

organizatorii au pregătit şi câ-

teva activităţi interactive pen-

tru copii, teatru de păpuşi, 

animatori cu baloane de să-

pun, face(book) painting şi 

actori care vor citi poveşti.

Amintim că, în luna iulie, 

o dubă obişnuită a fost trans-

formată radical într-o biblio-

tecă inedită şi prietenoasă pen-

tru copiii şi tinerii care vor să 

descopere lumea prin inter-

mediul cărţilor. BookTruck va 

ajunge la peste 20 de comu-

nităţi din judeţul Cluj, va sta 

câte o zi în fi ecare sat, şi va 

reveni lunar pentru iubitorii 

de carte. Pe lângă cărţi, copi-

ii şi tinerii vor putea partici-

pa la diverse ateliere, lecturi 

şi activităţi interactive, şi în 

plus, vor afl a ce înseamnă o 

bibliotecă vie (human library). 

Mai exact, persoane care ac-

tivează în diverse domenii 

profesionale vor fi  invitate să 

le povestească tinerilor ce în-

seamnă să fi i medic, IT-ist, 

mecanic, arhitect sau actor. 

În fi ecare lună, peste 500 de 

copii şi tineri vor putea bene-

fi cia de cărţile şi activităţile 

BookTruck. BookTruck va găz-

dui 1.000 de cărţi, care vor fi  

gestionate cu un soft special 

de bibliotecă.

BookTruck se adresează 

în primul rând copiilor şi ti-

nerilor, dar vor fi şi cărţi 

pentru toate categoriile de 

vârstă, iar fiecare persoană 

va putea să împrumute pa-

tru cărţi pe lună, pe care le 

va returna oricând, într-o 

cutie special amplasată 

într-un loc public din sat.

„BookTruck este un pro-

iect menit să îi ajute pe ti-

neri să crească, să îndrăz-

nească să viseze şi să se 

dezvolte prin intermediul 

lecturii. Astfel de experien-

ţe le oferă tinerilor noi per-

spective asupra vieţii şi îi 

poate ajuta să îşi transfor-

me visurile în realitate”, 

transmit fondatoarele Aso-

ciaţiei „Zi de Bine”.

Biblioteca mobilă BookTruck 
va fi lansată marți la Cluj

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania, Tudor Giurgiu, 

a declarat, luni, în cadrul 

Conferinţei de Educaţie 

Media şi Cinematografi e că, 

pentru el, cel mai important 

lucru pe care TIFF l-a reuşit 

în 20 de ani este că a schim-

bat „câteva destine”.

Acesta a povestit că, la des-

chiderea ediţiei cu numărul 

20 a festivalului de la Cluj-Na-

poca, s-a întâlnit cu o femeie 

care la prima ediţie TIFF era 

însărcinată.

„Acel copil astăzi este stu-

dent la fi lm, el trăgând după 

el alţi voluntari, alţi copii şi 

asta e pentru mine fantastic”, 

a declarat preşedintele TIFF.

Tudor Giurgiu a făcut refe-

rire la obiectivul conferinţei 

care s-a desfăşurat luni, amin-

tind despre dorinţa introdu-

cerii educaţiei cinematografi -

ce în şcoli.

„Ne-am propus anul ăsta 

să ne adunăm cu toţii, repre-

zentanţi ai unor instituţii, co-

legi care desfăşoară proiecte 

din Bucureşti sau alte oraşe, 

specialişti, profesori, elevi şi 

să încercăm să răspundem 

cumva la fi nalul zilei la între-

barea asta – «Cum reuşim să 

colaborăm? Cum reuşim să 

creionăm, noi ne-am propus 

în trei ani un plan comun pen-

tru a stimula introducerea edu-

caţiei cinematografi ce în şco-

li»”, a adăugat Tudor Giurgiu.

La conferinţă a mai partici-

pat Excelenţa Sa Laurence Au-

er, Ambasadoarea Franţei în 

România, care a afi rmat că Fran-

ţa a făcut pionierat în dome-

niul educaţiei cinematografi ce.

„După pandemie, este şi 

mai important să realizăm că 

imaginile vin către copii într-o 

manieră complet haotică. Sun-

tem bombardaţi de imagini, 

nu e doar o chestiune de is-

torie, ci o chestiune de drep-

turi civice, e o chestiune de a 

da copiilor spirit critic”, a ară-

tat diplomatul.

Ea a mărturisit că aceasta 

este ediţia la care în calitate 

de ambasador a descoperit TI-

FF „ca şi cum aş fi  descoperit 

Peştera lui Ali Baba”. „După 

un an şi jumătate, tocmai a 

avut loc, în Franţa, Festivalul 

de la Cannes şi văd aici, la 

Cluj, atâţia tineri interesaţi de 

cinema. Cred că acest festival 

poate crea un program foarte 

important pentru tineri”, a adă-

ugat Laurence Auer. La aceas-

tă conferinţă au mai partici-

pat Alexandra Bogdan – con-

silier al Ministrului Culturii 

Bogdan Gheorghiu, Oana Ghe-

ra – co-fondator Asociaţia Cul-

turală Bloc Zero, coordonator 

al programelor de educaţie ci-

nematografi că Education à 

l’image şi One World Roma-

nia la Şcoală, Dana Grigoro-

vici – profesor la Colegiul Na-

ţional Gheorghe Şincai, 

Cluj-Napoca, Raluca Nemeti 

– elevă în clasa a X-a la Se-

minarul Teologic Ortodox, 

Cluj-Napoca şi participantă la 

European Film Academy Yo-

ung Audience Award.

Preşedintele Festivalului Internaţional de Film 
Transilvania: „Am reuşit să schimbăm destine”
Tudor Giurgiu a mărturisit că TIFF a schimbat destine, în cei 20 de ani de existenţă

Tudor Giurgiu a mărturisit că TIFF a schimbat destine, în cei 20 de ani de existenţă

După un weekend marcat de proiecţiile outdoor și de revede-
rea oamenilor în sălile de cinema, TIFF continuă cu premiere, 
concerte și cine-concerte, întâlniri cu invitaţi din lumea fi lmului 
și experienţe cine- culinare pentru toate gusturile.

Programul zilei de marţi, 27 iulie

Cinema Florin Piersic 
10:30 – Brendan și secretul 
din Kells
13:00 – Pietricele
15:00 – Privește către cer
18:00 – Neidentifi cat
20:45 – Nu mai vine potopul

Casa de Cultură a Studenţilor 
19:00 – Infernul, muzică live 
de Edison Studio (Italia)
20:45 – Atentat la președinte

Piaţa Unirii Open Air 
21:45 – Lecţii de persană

USAMV Open Air 
21:45 – #dogpoopgirl
23:45 – Pui de lele

Cinema Victoria 
10:00 – Asimetrie
12:30 – Penultimul
15:15 – Babardeală cu bucluc 
sau porno balamuc
18:00 – Mia își ratează răzbu-
narea
20:00 – Indiile galante
22:30 – Ozn-uri

Cercul Militar 
15:45 – Împotriva curentului
18:30 – Clubul de gastronomie
21:00 – Adio, cinema, adio, 
tată!
Cinema Arta 
12:00 – Poveste de primăvară

14:30 – Raza verde
17:00 – Călătorie în camera 
mamei
19:30 – Graniţa morţii
22:00 – Misterul fl amingou-
lui roz

Iulius Parc Open Air 
21:45 – Un loc ca oricare altul

Cetăţuie Open Air 
21:45 – Domnișoara Marx

UBB Open Air – Curtea 
Universitătii Babeș Bolyai, acces 
din strada Ion I. C. Brătianu, nr. 2

22:00 – Noi împotriva noastră

Muzeul de Artă 
19:30 – Competitia locală

Arkhai Sculpture Park – Vlaha 
21:45 – Concert „Răsună tulnice-
le” – Ceata Melopoică și FloriMan 
& Proiecţie „Holy Father”

Parc Poligon Floreşti – strada 
Sub Cetate, nr. 13
21:45 – Mauritanul

Cinema Dacia 
12:00 – Micul astronaut
18:00 – Umor viral în vremea 
Coronei
20:30 – Teddy

Cinema Mărăşti 
19:30 – Încă un rând

Săptămână „ca-n filme”, la TIFF
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Aproape 2.400 de civili 

afgani au fost ucişi sau 

răniţi în mai şi iunie în 

timp ce luptele între insur-

genţii talibani şi forţele de 

securitate afgane au esca-

ladat, un număr record 

pentru aceste două luni de 

când au început să fi e efec-

tuate înregistrările în 2009, 

au anunţat luni Naţiunilor 

Unite, citate de Reuters.

Misiunea ONU de Asisten-

ţă în Afganistan (UNAMA) a 

declarat într-un raport că a 

documentat 5.183 de victime 

civile între ianuarie şi iunie, 

din care 1.659 au fost dece-

se. Numărul a crescut cu 47% 

faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut.

Lupte grele au avut loc în 

toată ţara în ultimele două luni 

în timp ce talibanii lansează 

ofensive majore, punând mâ-

na pe districte rurale, puncte 

de trecere a frontierei şi capi-

tale de provincii în jurul capi-

talei, determinând forţele afga-

ne şi americane să efectueze 

lovituri aeriene în încercarea 

de respingere a insurgenţilor.

Negociatori s-au întâlnit la 

Doha, capitala Qatarului, în 

ultimele săptămâni, dar mai 

mulţi diplomaţi au avertizat 

că progresele substanţiale sunt 

puţine de la începutul nego-

cierilor de pace în septembrie.

„Îi implor pe liderii talibani 

şi afgani să ia în seamă traiec-

toria sumbră şi îngrozitoare a 

confl ictului şi impactul devas-

tator asupra civililor”, a decla-

rat Deborah Lyons, reprezen-

tant special al secretarului ge-

neral al ONU pentru Afganis-

tan, adăugând că „un număr 

fără precedent de civili afgani 

vor pieri şi vor fi  mutilaţi în 

acest an dacă violenţa în creş-

tere nu este împiedicată”.

Afganistan: Nivel record 
de victime civile în mai-iunie

Poliţia greacă a raportat 

25 de arestări în week-

end, după ce sâmbătă a 

fost nevoită să disperseze 

un protest anti-vaccinare 

în centrul Atenei, infor-

mează DPA.

Câteva mii de persoane 

s-au adunat mai întâi în Pia-

ţa Syntagma din capitala Gre-

ciei, protestând împotriva no-

ilor legi greceşti care impun 

vaccinarea în anumite cazuri. 

Poliţia a intervenit atunci când 

protestul a devenit violent.

Protestatarii au aruncat cu 

pietre şi dispozitive incendi-

are asupra ofi cialilor, ceea ce 

a determinat forţele de ordi-

ne să folosească tunuri cu a-

pă şi gaze lacrimogene. Pro-

testele uneori violente împo-

triva politicii greceşti privind 

coronavirusul au devenit nor-

ma. Mulţi dintre protestatari 

sunt fi e extremişti de dreapta, 

fi e membri ai unor grupuri de-

osebit de religioase.

Protestele au devenit mai 

frecvente de când guvernul a 

impus legi menite să combată 

creşterea ratei de infectare. Lu-

crătorii din domeniul sănătăţii 

sunt obligaţi să se vaccineze, 

de teamă să nu-şi piardă locul 

de muncă. De asemenea, legea 

le interzice oamenilor să intre 

în spaţii închise, cum ar fi  re-

staurante, cluburi sau teatre, 

dacă nu au fost vaccinaţi.

Grecia: 25 de arestări după 
un protest anti-vaccinare

Italia a cerut duminică 

ajutorul ţărilor europene 

vecine pentru a lupta 

împotriva incendiilor care 

devastează o parte a insu-

lei Sardinia, unde sute de 

locuitori au fost obligaţi 

să-şi părăsească domici-

liul, notează AFP.

„Este o catastrofă fără pre-

cedent”, a declarat guverna-

torul insulei, Christian Soli-

nas, în timp ce vânturile cal-

de complică eforturile pentru 

a se ţine focul sub control.

Aproximativ 1.200 de per-

soane au fost evacuate din ca-

sele lor, inclusiv rezidenţi ai 

unei instituţii medicale, potri-

vit Rai News.

Turişti speriaţi se numără 

printre persoanele care au fu-

git de micul sat de pe coastă 

Porto Alabe, potrivit sursei.

Avioanele de intervenţie Ca-

nadair se alimentează cu apă 

în largul satului Porto Alabe, 

zburând apoi peste proprietă-

ţile din apropierea ţărmului şi 

stropind vegetaţia în fl ăcări 

chiar în spatele caselor.

Ministrul italian de exter-

ne, Luigi Di Maio, a indicat pe 

Facebook că Protecţia civilă 

italiană a solicitat altor ţări eu-

ropene să îi pună la dispozi-

ţie avioane pentru a combate 

incendiul. Două au plecat de-

ja din Franţa, a precizat el.

Aproximativ 20.000 de hec-

tare de vegetaţie au căzut pra-

dă fl ăcărilor, numeroase propri-

etăţi au fost distruse şi anima-

le ucise, a indicat guvernatorul. 

Circa 7.500 de persoane 

angajate în operaţiunile de 

salvare, printre care membri 

ai poliţiei pădurilor şi Crucii 

Roşii, acordă ajutor persoane-

lor evacuate şi celor afl aţi în 

pericol, au indicat pompierii.

Este prea devreme pentru 

a evalua amploarea distruge-

rilor cauzate de incendii, a 

spus Christian Salinas care in-

tenţionează să ceară ajutor 

guvernului pentru reîmpădu-

rirea zonelor devastate.

Incendii în Sardinia: Italia 
cere ajutorul ţărilor vecine

Adunarea Naţională a pus 

capăt, cu o majoritate con-

fortabilă de voturi (156 

pentru, 60 împotrivă şi 14 

abţineri) unui maraton par-

lamentar început marţi cu 

privire la acest text contro-

versat, denunţat până la 

fi nal de către deputatul de 

opoziţie Jean-Luc 

Mélenchon (Franţa nesupu-

să, stânga radicală) drept o 

„libertate condiţionată”.

Senatul, dominat de dreap-

ta, aprobase deja acelaşi text, 

ce prevede un paşaport sanitar 

extins la un mare număr de lo-

curi, precum restaurante şi 

transportul public, şi obligaţia 

de vaccinare pentru tot perso-

nalul medical şi de îngrijire.

Totuşi, după discuţii apri-

ge, s-a decis ca persoanele ca-

re nu vor respecta obligaţia 

de a se vaccina nu vor fi  con-

cediate, ci vor primi o suspen-

dare de salariu.

„COVID-19 este temporar, 

concedierile sunt defi nitive”, 

a subliniat un responsabil al 

partidului Republicanii (dreap-

ta) în Senat, Philippe Bas.

Noua lege mai trebuie să 

treacă prin fi ltrul Consiliului 

Constituţional, sesizat de 

prim-ministrul Jean Castex şi 

de stânga politică.

Paşaportul sanitar extins ar 

urma să fi e aplicat de la înce-

putul de august, în condiţiile 

unei creşteri a contaminărilor 

cauzate de propagarea varian-

tei Delta a coronavirusului.

În paralel, executivul fran-

cez continuă să accelereze 

vaccinarea, în speranţa că luni 

se va depăşi, cu o lună în 

avans faţă de obiectivul iniţi-

al, pragul de 40 milioane de 

vaccinaţi cu prima doză.

Conform datelor publicate 

duminică seara, aproape 60% 

din populaţie a primit cel pu-

ţin o doză de vaccin împotri-

va COVID-19.

După o primă mobilizare 

naţională la 17 iulie, sâmbătă 

au avut loc din nou zeci de ma-

nifestaţii 'pentru libertate' şi 

„contra dictaturii sanitare”, cu 

peste 160.000 de participanţi, 

conform Ministerului de Inter-

ne, dintre care 11.000 la Paris.

Una din manifestaţiile din 

capitală, formată în cea mai 

mare parte din „Veste galbe-

ne”, a fost marcată de inci-

dente sporadice.

Pentru executiv, miza este 

de a încerca să întreacă un al 

patrulea val epidemic temut 

de oamenii de ştiinţă şi de mi-

nistrul sănătăţii, Olivier Véran, 

ca „puternic, cu un impact 

spitalicesc ce ar putea fi  foar-

te dur la mijlocul sau la sfâr-

şitul lui august”.

Pe lângă obligaţia de a se 

vaccina pentru cadre medica-

le, îngrijitori, pompieri, pro-

iectul de lege mai prevede o 

extindere a paşaportului sa-

nitar de la începutul lui au-

gust la cafenele, restaurante, 

târguri, expoziţii, avioane, tre-

nuri şi autocare pe distanţe 

lungi, instituţii medicale.

Prefectura din Calvados 

(vest) a anunţat o „experimen-

tare voluntară” încă de dumi-

nică în barurile şi restaurante-

le din Deauville şi Trouville, 

în faţa unei creşteri puternice 

a numărului de infectări.

Franţa: Paşaportul sanitar, 
validat de parlament
Parlamentul francez a adoptat definitiv duminică seara, 
după multe controverse, paşaportul sanitar

Parlamentul francez a adoptat defi nitiv duminică seara, după multe controverse, paşaportul sanitar

Pragul de 40 de milioane de persoane vaccina-
te cu prima doză a fost depășit în Franţa, a 
anunţat luni președintele Emmanuel Macron 
într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare 
Twitter, informează AFP.

„40 de milioane de francezi au primit cel puţin 
o doză de vaccin, adică aproape 60% din po-
pulaţie (mai mult cu 4 milioane în 15 zile)”, a 
precizat Macron, care în prezent se afl ă în 
Polinezia Franceză.

„Împreună vom învinge virusul. Continuăm!”, a 
adăugat șeful statului francez în contextul în ca-
re mobilizarea celor care se opun pașaportului 
sanitar este în creștere pe teritoriul ţării.

Pragul a fost atins la câteva ore după adopta-
rea în parlament a unui proiect de lege care 
prevede extinderea controversată a pașaportu-
lui sanitar și a obligativităţii vaccinării pentru 
personalul de îngrijire, măsuri anunţate de 
Emmanuel Macron pe 12 iulie pentru a face fa-
ţă „celui de-al patrulea val” al epidemiei, asoci-

at răspândirii variantei Delta.

Este vorba despre aproape 50% (33,2 milioa-
ne) care au primit schema de vaccinare comple-
tă, potrivit ministrului Sănătăţii.

Prim-ministrul Jean Castex, care a fi xat acest 
obiectiv de 40 de milioane pentru fi nalul lui iu-
lie, a fi xat deja următoarea ţintă, de 50 de mili-
oane de persoane vaccinate cu prima doză, 
pentru sfârșitul lunii august.

Potrivit cifrelor comunicate duminică de 
Serviciul de sănătate publică din Franţa, situaţia 
sanitară rămâne stabilă la nivel global în ciuda 
creșterii accelerate a numărului de cazuri în ulti-
mele aproximativ 15 zile (16.167 noi cazuri în-
registrate duminică).

Numărul persoanelor spitalizate în urma infecţi-
ei cu COVID-19 a ajuns la 6.843, cu 92 de noi 
internări în ultimele 24 de ore, dintre care 886 
în secţiile de terapie intensivă. Un număr de 
111.644 de decese au fost înregistrate în 
Franţa de la începutul pandemiei.

Pragul de 40 de mil. persoane vaccinate cu prima doză a fost depăşit în Franţa
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Înainte de descoperirea 

insulinei, diabetul 

era o afecţiune fatală. 

Singurele tratamente dispo-

nibile la acea vreme erau pos-

tul şi dietele cu restricţii calo-

rice (adesea numite „diete de 

înfometare”), dar nimic nu e-

ra cu adevărat efi cient pentru 

a menţine niveluri adecvate de 

glucoză în sânge şi pentru a 

menţine în viaţă mai mult de 

câteva luni persoanele cu o 

formă severă de diabet (cunos-

cută astăzi sub numele de di-

abet de tip 1), potrivit Federa-

ţiei Internaţionale de Diabet – 

Europa (IDF-Europe).

În descoperirea insulinei s-au 

implicat mai mulţi oameni de 

ştiinţă, dar rezultatele fi nale au 

fost atribuite muncii de cerce-

tare depuse din 1920 până în 

1922 în Canada de echipa for-

mată din medicii Frederick 

Grant Banting (Canada), John 

James Rickard MacLeod (Re-

gatul Unit), Charles Herbert 

Best (SUA) şi James Bertram 

Collip (Canada). Dintre aceş-

tia, Banting şi Macleod au pri-

mit în 1923 Premiul Nobel pen-

tru Fiziologie sau Medicină pen-

tru descoperirea insulinei. Ale-

gerea celor doi a fost subiectul 

a numeroase controverse încă 

din momentul anunţării pre-

miului, după cum se precizea-

ză chiar pe site-ul ofi cial al Pre-

miilor Nobel, nobelprize.org.

La 31 octombrie 1920, Fre-

derick G Banting a avut ide-

ea de a izola secreţia internă 

a pancreasului. În săptămâna 

următoare, s-a întâlnit cu John 

J R Macleod în Toronto, Ca-

nada, şi au elaborat un plan 

de cercetare. Până în august 

1921, Banting şi asistentul său 

Charles H Best au pregătit un 

extract efi cient din pancrea-

sul canin. La 11 ianuarie 1922, 

Leonard Thompson, un băiat 

de 14 ani care suferea de di-

abet, a devenit prima persoa-

nă care a primit o injecţie de 

insulină. Cu toate acestea, 

Thompson a dezvoltat o re-

acţie alergică acută; în urmă-

toarele 12 zile, biochimistul 

Collip a lucrat din greu pen-

tru a purifi ca insulina, iar o a 

doua doză a fost injectată pe 

23 ianuarie. Măsurătorile au 

arătat atunci că nivelul zahă-

rului din sânge şi din urină a 

scăzut şi a intrat în normal. 

Leonard a mai trăit încă 13 

ani, rezumă revista medicală 

The Lancet.

Banting şi Best au publicat 

rezultatele cercetărilor lor sub 

titlul The Internal Secretion of 

the Pancreas, în The Journal 

of Laboratory and Clinical Me-

dicine, în februarie 1922.

Nicolae Paulescu şi 
descoperirea insulinei: 
povestea unui Nobel furat

Dar, în timp ce studiile de 

peste ocean erau în desfăşura-

re, profesorul de fi ziologie ro-

mân Nicolae Constantin Pau-

lescu descoperise deja pancre-

ina (numită ulterior insulină), 

în 1916, şi testase pe câini re-

spectivul extras pancreatic. A 

continuat cercetările şi a pre-

zentat la Archives Internatio-

nales de Physiologie din Liege, 

Belgia, la 22 iunie 1921, o lu-

crare amplă pe această temă – 

Recherche sur le role du pan-

creas dans l'assimilation nutri-

tive (Cercetări asupra rolului 

pancreasului în asimilarea nu-

tritivă) – ce a fost publicată în 

numărul din august 1921 al 

acestei reviste (Archives Inter-

nationales de Physiologie, Lie-

ge, vol. XVII, p. 85.). Paulescu 

a solicitat apoi la Ministerul Ro-

mân al Industriei şi Comerţu-

lui drepturile de brevet pentru 

metoda sa de fabricare a pan-

creinei, obţinut la 10 aprilie 

1922 (brevetul nr. 06254).

„Insufi cientă recunoaştere 

i-a fost acordată lui Paulescu, 

distinsul savant român care, 

în perioada în care echipa din 

Toronto abia îşi începea cer-

cetarea, reuşise deja să extra-

gă hormonul antidiabetic al 

pancreasului şi să-i demon-

streze efi cienţa în reducerea 

hiperglicemiei la câini diabe-

tici”, scria Ian Murray, profe-

sor de fi ziologie la Anderson 

College of Medicine din 

Glasgow, Scoţia, vicepreşedin-

te al Asociaţiei Britanice de 

Diabet şi membru fondator al 

Federaţiei Internaţionale de 

Diabet, într-un articol pentru 

un număr din 1971 al revistei 

Journal of the History of Me-

dicine and Allied Sciences.

Insulina, încă inaccesibilă 
pentru mulți oameni

Dincolo de controverse, la 

o sută de ani de la descoperi-

rea sa, accesul la insulină, pre-

cum şi la materialele şi tehno-

logiile asociate, rămâne încă 

inaccesibil pentru mulţi oa-

meni, existând mari inegalităţi 

în întreaga lume şi în cadrul 

fi ecărei ţări, după cum atrage 

atenţia IDF-Europe, ce reuneş-

te peste 230 de asociaţii naţi-

onale de diabet din 170 de ţă-

ri şi teritorii. Federaţia, cu se-

diul la Bruxelles, în Belgia, 

conduce comunitatea mondi-

ală a diabetului din 1950.

Un secol de la descoperirea insulinei, 
una dintre cele mai mari realizări medicale
Anul 2021 marchează centenarul descoperirii insulinei, considerată una dintre cele mai mari realizări 
medicale din toate timpurile, care continuă să salveze milioane de vieţi în întreaga lume

Nicolae Constantin Paulescu (foto dreapta) descoperă în 1916 pancreina (numită ulterior insulină)

Competiţia între companii-

le farmaceutice pentru dez-

voltarea unui tratament 

anti-COVID-19 sub formă 

de pastile se intensifi că, în 

timp ce o companie japo-

neză a început testele clini-

ce şi intră astfel în cursă 

alături de societăţi precum 

Pfi zer sau MSD (Merck 

Sharp &Dohme), relatează 

duminică agenţia EFE.

Pastila concepută de labo-

ratorul japonez Shionogi ar 

urma să fi e administrată una 

pe zi şi obiectivul ei este de 

a neutraliza virusul într-un 

interval de timp de zece zile 

după infectare.

„Scopul nostru este un pro-

dus cu administrare pe cale ora-

lă sigur, la fel ca Tamifl u sau 

Xofl uza”, a declarat publicaţiei 

The Wall Street Journal directo-

rul general al acestei companii, 

Isao Teshirogi, dând exemplul 

acestor două medicamente fo-

losite împotriva gripei.

Totuşi, compania niponă 

se afl ă în urma laboratoarelor 

americane Pfi zer şi MSD, ca-

re sunt într-o fază mai avan-

sată a conceperii unui aseme-

nea tratament anti-COVID-19. 

Pastilele au fost gândite pen-

tru ca bolnavii să le foloseas-

că atunci când au simptome 

uşoare şi sunt acasă, spre de-

osebire de tratamente precum 

cel cu Remdesivir, medica-

ment administrat în spitale şi 

rezervat de obicei bolnavilor 

în stare mai gravă.

Dar cu atenţia concentra-

tă mai ales asupra vaccinuri-

lor anti-COVID-19, în ultimul 

an nu s-au înregistrat progre-

se decisive la acest capitol, 

tratamentele folosite pentru 

această boală înregistrând pu-

ţine schimbări.

În cazul Pfi zer, această 

companie a anunţat că pasti-

la sa, administrabilă de două 

ori pe zi şi al cărei concept 

este apropiat de cel al Shio-

nogi, ar putea ajunge pe pia-

ţă chiar în cursul acestui an.

În schimb, compania MSD, 

al cărei tratament se bazea-

ză pe o formulă studiată cu 

ani în urmă ca posibil anti-

dot împotriva Ebola, a de-

clarat că deocamdată pasti-

la sa experimentală anti-CO-

VID-19 s-a dovedit efi cientă 

în reducerea încărcăturii vi-

rale a pacienţilor COVID-19 

şi ea ar putea reduce riscul 

de spitalizare.

Competiţia pentru crearea unei pastile 
anti-COVID-19 se intensifică
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TUIT

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 achiziţionez 
cu credit ipotecar. Tel. 
0743-090771. (11.20)

¤ 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 
instalaţii sanitare, preţ 28.500 
euro. Informaţii 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-
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 informaţii suplimentare 
sunaţi 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 

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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.

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 (21.30)

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

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

ELECTRO

¤ Vând 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 calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut foarte 
veche SINGER, cap de sfi nx, în 
stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-701709 
sau 0727-815927. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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 pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON și o măsuţă. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând mobilă de dormitor 
din furnic nuc, vechi, dulap 
cu 3 uși, pat dublu, noptieră, 
oglindă. Se vând și separat. 
Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-701709 sau 
0727-815927. (5.7)

¤ Vând mobilier vechi în sta-
re foarte bună, toaletă cu 
oglindă ovală, vitrină, război 
de ţesut în stare foarte bună, 
pentru decor, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii și de-
talii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând mobilă de bucătărie 
veche, bufet cu vitrină, masă 
cu 4 scaune. Tel. 
0745-701709, 0727-875927. 
(5.7)

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re wenge și stejar auriu, stare per-
fectă, preţ 250 RON/buc. și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, cu 
3 rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând dulap de haine cu 2 uși. 
Informaţii suplimentare la 
0745-701709 sau 
0727-815927. (4.7)

¤ Vând masă extensibilă pentru 
sufragerie cu 4 scaune tapiţate și 
măsuţă pentru TV. Tel. 
0745-701709, 0727-875927. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-

te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Bio! Vând caș, telemea și ur-
dă de calitate excepţională. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi 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

DONAŢII

¤ Donez recamier. Tel. 
0264-424005, 0745-300323. 
(1.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regiona-
lă a Finanţelor Publice Cluj 
prin Serviciul Fiscal Municipal 
Turda, cu sediul în Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, vinde 
la a IV-a licitaţie publică, în 
data de 12.08.2021, ora 12.00, 
următoarele bunuri mobile pro-
prietate a debitorului SC PDMG 
TRANS LOGISTIC SRL, CUI 
23077585. 1) Autoutilitară N2 
Mercedes Benz Atego, an 2006, 
putere maximă 160 kw, motori-
nă, culoare roșu, sarcină maxi-
mă 7490 kg, preţ 35250 lei; 2) 
Semiremorcă O3 Tang 60195, 
an 2006, caroserie DA06 cu pre-
lată, 1 axă, masa încărcată ad-
misă: 7430 kg, preţ 11.200 lei. 
Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 12, telefon 
0264.314941, interior 126 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S-a pierdut Certifi cat de Înre-
gistrare emis de Ofi ciul Registru-
lui Comerţului de pe lângă Tri-
bunalul Cluj al societăţii MOR-
CHEM INDUSTRIES S.R.L., cu se-
diul social în Cluj-Napoca, Aleea 
Muscel, nr. 4, ap. 3, judeţul Cluj, 
Număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/3484/2 018, 
Cod unic de înregistrare 
39713549 din data de 
03.08.2018. Îl declar nul.

¤ ASOCIAŢIA UMANITARĂ ME-
DICO SOCIALĂ, cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 12, ap. 3, C.U.I. 18363394, 
pierdut Certifi cat de Înregistrare 
fi scală emis de MFP la 
10.02.2006, se declară nul.

¤ Pierdut carnet student și legi-
timaţie transport pe numele 
GRIGORAŞ COSMIN-ALEXAN-
DRU, eliberate de Universitatea 
de Artă și Design din Cluj-Napo-
ca, pe care le declar nule.
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ - ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

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!!!

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de către operatorul de energie LA 
REŢEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ, cu întreruperea furnizării curentului, care afectează și 
funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu apă, se va ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI POTABILE 
după cum urmează:

MIERCURI, 28 Iulie 2021
Localităţile: Suatu, Dâmburile, Ghirişu Român
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-17:00;

Localitatea: Frata
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 13:00-18:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o 
notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC PUR 
OXIGEN SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Pensiunea 
Iubu din localitatea Valea Drăganului nr. 235C.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
9:00–16:30; vineri: 9:00–14:00

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)

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!

Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

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

 0264-504 200

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)

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Caise 5.00 lei/ kg Vișine 6.00 lei/ kg

Pepene verde 1.50 lei/ kg Roșii 3.00 lei/ kg

Pepene galben 2.50 lei/ kg Cartofi  noi 1.00 lei/ kg

Afi ne 20.00 lei/ kg Conopidă 3.50 lei/ kg

Mure 20.00 lei/ kg Ceapă verde 1.00 lei/ kg

Zmeură 6.00 lei/ kg Ceapă galbenă 1.50 lei/ kg

Castraveți 1.50 lei/ kg Fasole galbenă lată 6.00 lei/ kg

Cireșe 6.00 lei/ kg Fasole verde fi deluţă 7.00 lei/ kg

Vinete 3.50 lei/ kg Ardei iute 3.00 lei/ kg

Ardei gras 2.00 lei/ kg Ardei Kapia 3.50 lei/ kg

Gogoșari 7.00 lei/ kg  *Preţuri actualizate în ultima săptămână a lunii iulie.

În fi ecare lună aromele se schimbă.
Iulie are miros de mure, coacăze, afi ne, zmeură, cireșe,vișine, piersici, caise, 
nectarine,pepene verde, pepene galben.

Toate le găsești la Centrul Agro Transilvania.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unei suprafeţe de 
teren de 150 mp destinată amplasării unor containere 
pentru desfășurarea de activităţi de catering specifi ce 
utilizatorilor unui aeroport internaţional, situat pe terenul 
din partea de sud-est faţă de depozitul de carburanţi, în 
suprafaţă totală de 150 mp, suprafaţă domeniu public al 
Consiliului Judeţean Cluj, conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispoziţiilor 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 
332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: preţul documentaţiei 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
09.08.2021, ora 16:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.08.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 18.08.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 26.07.2021.

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitaţie publică, în special descrierea şi identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea a două spaţii 
comerciale destinate desfășurării activităţii de servicii pentru 
pasageri tip business la Aeroportul Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., situate în Terminal Pasageri Plecări interne, 
parter, zona restricţionată și Terminal Pasageri Plecări 
externe, etaj, zona restricţionată, depozit situat în Corpul 
de legătură, în suprafaţă totală de 315,09 mp, suprafaţă 
domeniu public, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 
nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 – 333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziţii Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se 
poate obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziţii Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: preţul documentaţiei 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
06.08.2021, ora 16:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17.08.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 17.08.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 26.07.2021.

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, 

cu modifi cările și completările ulterioare, TIMOFTE ANDREI 
IANCU, persoană fi zică, intenţionează să solicite de la A.N. 
„Apele Române”-Administraţa Bazinală de Apă Oradea, 
aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor 
de construire a două cabane, în localitatea Călăţele Pădure, 
comuna Călăţele, judeţul Cluj.

Această investiţie este nouă. Ca rezultat al procesului de 
producţie, nu vor rezulta ape uzate.

Persoanele care doresc informaţii suplimentare, cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a apelor sau doresc 
să transmită observaţii, sugestii și recomandări, se pot 
adresa pe mail: cluj.avize@gmail.com sau la tel. 
0745.018.559.
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Salt important 
pentru Ruse
Românca Simona Halep se men-
ţine pe locul 10 în ierarhia mon-
dială a jucătoarelor profesioniste 
de tenis (WTA), dată publicităţii 
luni, în care Gabriela Ruse a reu-
șit un salt de 32 de locuri.
Halep, care nu a mai jucat din 
luna mai din cauza unei acciden-
tări, este în continuare amenin-
ţată cu ieșirea din top 10, având 
doar două puncte în plus faţă 
de cehoaica Barbora Krejcikova, 
ocupanta poziţiei a 11-a.
Ruse, care a jucat fi nala turneu-
lui de la Palermo, s-a apropiat 
de top 100 și ocupă poziţia a 
105-a, după ce a urcat 32 de lo-
curi.Sorana Cîrstea a pierdut o 
poziţie și se afl ă pe 40, Patricia 
Ţig a coborât două, fi ind acum 
pe 76, Irina Begu a urcat trei lo-
curi și se afl ă pe 78, aproape de 
top 100 fi ind Ana Bogdan (101) 
și Irina Bara (123).
Danielle Collins, care a cucerit 
titlul la Palermo, primul pentru 
ea în circuitul WTA, a urcat 9 lo-
curi și e acum pe 35. La dublu, 
Raluca Olaru se menţine pe 40, 
Monica Niculescu pe 58, Irina 
Begu a urcat două locuri, fi ind 
pe 76, iar Andreea Mitu a reve-
nit în top 100, pe 98.

Larisa Iordache, 
chinuită de 
accidentări la Tokyo
Larisa Iordache a concurat dumi-
nică în califi cările concursului fe-
minin de gimnastică din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 
reușind să se califi ce cu a patra 
notă în fi nala de la bârnă pro-
gramată pe 3 august la Ariake 
Gymnastics Centre. Ea a termi-
nat concursul cu dureri evidente 
la glezna stângă și a avut nevoie 
de îngrijiri medicale.
„Este o entorsă metatarsiană 
și i-au recomandat trei zile de 
pauză cu gheaţă și fi zioterapie. 
Larisa a fost cu medicul Dan 
Tănase (medicul șef al Echipei 
Olimpice a României) la poli-
clinica din Satul Olimpic, i-au 
făcut RMN, o radiografi e, eco-
grafi e. Ea are dureri mai vechi 
și de asta am hotărât să facem 
un singur aparat. Nu e însă o 
problemă, principalul este să-i 
treacă infl amaţia de la picior. 
Dacă îi trece infl amaţia, Larisa 
știe ce are de făcut, știm și noi 
ce avem de făcut și nu e în pe-
ricol locul ei acolo sus pe podi-
um. Totul e să fi e ea sănătoa-
să, să treacă această infl amaţi-
ile. Exerciţiile le știe, le-a făcut 
de atâtea ori încât trei zile nu 
înseamnă prea mult pentru 
ea”, a declarat antrenorul 
Cristian Moldovan.
Antrenorul lotului olimpic de 
gimnastică feminină a apreci-
at că în finală Larisa are șanse 
la medalie și că diferenţa se 
va face la execuţie: „Exerciţiul 
Larisei a fost bun, au fost 
doar două elemente la care a 
avut mici ezitări și coborârea, 
bineînţeles, unde a simţit du-
rerea și a fost greu pentru ea 
să fixeze aterizarea. Dar poate 
să-l facă și mai bine și meda-
lia este posibilă. Finala va fi o 
finală foarte puternică, chine-
zoaica (Chenchen Guan) are o 
notă foarte mare de plecare și 
o execuţie foarte bună, iar în-
tre celelalte gimnaste de la lo-
cul doi la opt sunt trei zecimi 
diferenţă. Diferenţa între 
sportive va fi făcută de execu-
ţie”, a afirmat tehnicianul.

Pe scurt

Paulo Vinicius, fostul jucă-

tor de la CFR Cluj, a ajuns 

la o înţelegere cu FCSB, 

marea rivală a „feroviari-

lor” în ultimii ani.

Fundaşul central brazilian 

nu a mai ajuns la un acord cu 

CFR Cluj şi va evolua în pe-

rioada următoare la FCSB. Gigi 

Becali a făcut marele anunţ 

în direct la Digi Sport.

„L-am adus pe Vinicius, 

vreau un fundaş central care 

să dea cu capul. Când iei un 

jucător liber şi faci contract 

pe un an, te mai interesează 

că nu are pregătire? Trebuie 

să avem lot mare, nu putem 

face faţă peste tot. Asta e, rişti 

180.000 pentru un jucător. 

L-am luat pe Vinicius pentru 

că dă cu capul, iar Vucur nu 

dă cu capul”, a afi rmat Gigi 

Becali la Digisport.

Finanţatorul Gigi Becali i-a 

făcut o propunere cu un con-

tract pe un an şi un salariu 

de 15.000 de euro pe lună, 

cu 5.000 mai puţin decât a 

câştigat în sezonul precedent 

la CFR Cluj.

Fundaşul central de 36 de 

ani a scris istorie în tricoul 

lui CFR Cluj, unde s-a im-

pus extrem de rapid ca titu-

lar, când a venit în 2017 de 

la Apollon Limassol şi a tră-

it în Gruia cele mai frumoa-

se clipe din cariera de fotba-

list, câştigând patru titluri 

de campion şi două Super-

cupe ale României.

Brazilianul a fost unul 

dintre primii jucători trans-

feraţi de CFR Cluj în noua 

eră. Vinicius a jucat 139 de 

meciuri în Gruia şi a câşti-

gat patru titluri.

Gigi Becali a anunțat 
transferul lui Vinicius,
fostul fundaș de la CFR ClujMaria Claudia Nechita (foto) 

s-a califi cat în sferturile de 

fi nală ale categoriei 54-57 

kg la Jocurile Olimpice de 

la Tokyo, după ce a învins-o 

pe somaleza Ramla Said 

Ahmed Ali la puncte, deci-

zie în unanimitate (5-0), 

luni, în Kokugikan Arena.

Nechita a dominat lupta 

şi a punctat în serii rapide 

în faţa adversarei sale, care 

a avut şi ea lovituri bune, 

însă foarte rare.

Ramla Said Ahmed Ali a 

fost purtătoarea de drapel a 

delegaţiei Somaliei la JO de 

la Tokyo.

Nechita a adus prima vic-

torie boxului feminin româ-

nesc la Jocurile Olimpice cu 

acest prilej.

Claudia Nechita va bo-

xa în sferturile de finală pe 

28 iulie, contra japonezei 

Sena Irie. Victoria în acest 

meci i-ar asigura o meda-

lie la Jocurile Olimpice de 

la Tokyo.

Cosmin Gîrleanu a pierdut 

în primul tur la cat. 52 kg, la 

puncte (0-5), în faţa bulgaru-

lui Daniel Asenov.

Tot luni, David Popovici 

şi Robert Glinţă s-au califi-

cat în finalele probei de 200 

de metri liber, respectiv 100 

de metri spate. Vlad Das-

călu a terminat pe locul 7 

proba de mountain bike, în 

timp ce Mihaela Buzărnescu 

şi „dublul” Olaru/Nicules-

cu au pierdut în turul 2 la 

tenis feminin.

Eliminată a fost şi Eliza Sa-

mara la tenis de masă.

Prima victorie din istoria boxului feminin 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Jucătorul lituanian 

şi-a anunţat plecarea în 

cadrul unui interviu acor-

dat pentru o publicaţie 

din Italia, ţară în care are 

cele mai mare şanse de a 

juca în viitoarea stagiune.

Lituanianul nu a dat un 

răspuns ferm în momentul în-

trebării, dar a dat de înţeles 

că din stagiunea viitoare nu 

îl vom mai vedea la Cluj.

„Niciodată să nu spui ni-

ciodată dar, în acest moment, 

aventura mea în România 

pare să fi e la fi nal. Clubul 

şi-a dorit ca eu să iau o de-

cizie cât mai devreme însă, 

împreună cu agentul meu, 

am decis să aştept să văd şi 

alte oferte”, a declarat Taro-

lis când a fost întrebat des-

pre viitorul său.

Tarolis, atras 
de Dusko Vujosevic la Cluj

Fostul Power Forward al 

clujenilor a recunoscut că ve-

nirea lui se datorează şi lui 

Dusko Vujosevic, cel care a 

plecat în această vară.

„Am fost foarte atras de 

această ofertă datorită lui 

Dusko Vujosevic, un antre-

nor legendar. El a vrut să mă 

vadă în echipă, iar Clujul 

mi-a oferit condiţii foarte bu-

ne. Ştiam că e o echipă în-

vingătoare, una din cele mai 

puternice din România. Au 

avut drept obiectiv să joace 

în Europa şi să obţină maxi-

mul în fi ecare competiţie. În 

primul sezon, am evoluat în 

FIBA Europe Cup până când 

pandemia de COVID-19 a 

oprit totul. În al doilea se-

zon, am avut şansa de a ju-

ca în Basketball Champions 

League însă nu am profi tat 

de ea. Am jucat contra Igo-

keei Alexandrovac şi am pier-

dut”, a declarat Tarolis.

Baschetbalistul lituanian a 

devenit un nume important 

la U-BT Cluj, fi ind printre cei 

mai buni jucători ai echipei 

în ultimii doi ani. Tarolis nu 

era obişnuit cu statutul de su-

perstar, dar s-a obişnuit rapid 

cu această postură.

„M-am schimbat. La Li-

etkabelis nu eram un jucă-

tor principal, care să fi e star-

ter mereu şi să joace 25-30 

de minute. În România, am 

avut un rol important încă 

de la început şi am jucat foar-

te mult. Astfel, am câştigat 

încredere şi am realizat că 

pot juca mult mai bine”, a 

declarat jucătorul de pe pos-

tul de Power Forward.

Jocul lui Tarolis s-a 
schimbat vizibil la U-BT

Jucătorul din Lituania şi-a 

schimbat mult jocul de la 

U-Banca Transilvania Cluj, fi -

ind atras mai mult atras de 

aruncările de la distanţă.

„Trebuie să le mulţumesc 

antrenorilor mei: Dusko şi 

Silvă. Încă de când am 

ajuns în România, mi-au 

spus să rămân după antre-

nament şi să marchez ze-

ce coşuri consecutive de 

trei puncte. Dacă nu reu-

şeam, nu puteam să pără-

sesc sala. Uneori ţinea do-

uă ore. Însă, în timp, arun-

cările au început să intre. 

Astfel, am acumulat o în-

credere foarte mare în tim-

pul meciurilor. Nu mi-a fost 

frică şi nu ezitam să atac 

coşul. Ştiam că am muncit 

din greu aşa că nu mă pa-

nicam înaintea jocului. A-

ceasta este modalitatea prin 

care mi-a crescut procen-

tajul aruncărilor de trei 

puncte”, a declarat Tarolis.

În sezonul 2020-2021, Do-

natas Tarolis a adunat 14.0 

puncte, 5.1 recuperări şi 2.0 

pase decisive.

U-BT Cluj-Napoca l-a pierdut 
pe Donatas Tarolis
Donatas Tarolis, cel mai bun jucător din finala sezonului precedent, 
nu va mai continua la U-BT Cluj în următoarea stagiune

Donatas Tarolis, MVP-ul fi nalei Ligii Nationale de baschet masculin, s-a despărţit de U-BT Cluj
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