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Dosar retrimis a doua 
oară la DNA
Firmă fără experţi în domeniul aeroportuar, 
angajată de Consiliul Judeţean pentru ex-
pertize la Aeroportul Cluj.  Pagina 2

EDUCAŢIE

Cum îşi imaginează 
clujenii viitorul şcolilor?
Terenuri pentru sportivii paralimpici, trans-
port şcolar extins pentru elevi – idei pentru 
modernizarea infrastructurii şcolare.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Chiar te protejează 
masca de COVID-19?
Directorul medical Adela Golea oferă ca 
exemplu două întâmplări în care a scăpat 
de infectare.  Pagina 9
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Odată cu apropierea Luminației, voluntarii de la Scena Urbană oferă o mână de ajutor celor 
care nu au posibilitatea să ajungă în cimitir și vor aprinde lumânări în numele lor. Pagina 7

Sprijin pentru bătrânii care nu ajung la cimitir
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ECONOMIE

Clujenii s-au săturat de viaţa la bloc, 
cererea pentru case a crescut

ACTUALITATE

Județul Cluj, focar de COVID-19? 
17 localități au devenit zone „roșii”.

Cererea pentru case a crescut 
cu peste 50% în ultimele luni de 
pandemie. Cele mai multe cereri 
s-au înregistrat în marile oraşe 
ale României, printre care se nu-
mără şi Cluj-Napoca, care se afl ă 
pe locul doi la cerere. Bucureş-
tiul este fruntaş la cererea pe pia-
ţă, iar pe locul trei se afl ă Braşov.

„Starea de urgenţă, respec-
tiv izolarea socială, a repre-
zentat factorul declanşator al 
acestor schimbări, iar potrivit 
informaţiilor noastre tendin-
ţa se va menţine. Având în ve-
dere evoluţia pandemiei şi 
ameninţarea unei noi situaţii 
de lockdown, dar şi accesul 
facil la creditare, considerăm 
că cererea pentru case atât ur-
bane, cât şi limitrofe marilor 
oraşe, va fi în creştere şi în 

perioada următoare”, a decla-
rat Răzvan Cuc, preşedintele 
RE/MAX România.

Concret, în T3 2020 s-a în-
registrat o creştere a cererii cu 
54,3% pe acest tip de propri-
etăţi faţă de T3 2019. În ace-
laşi timp, cererea de case a 
crescut cu circa 125% în lu-
nile iunie-septembrie 2020 fa-
ţă de perioada ianuarie-mar-
tie 2020, procente înregistra-
te cumulat pe segmentele vân-
zare şi închiriere.

Suprafaţa construită, supra-
faţa terenului, locaţia şi preţul 
sunt printre principalele criterii 
de selecţie care sunt solicitate 
de posibilii cumpărători sau chi-
riaşi. Interesul pentru aparta-
mentele mari a crescut cu 17,5% 
în T3 2020, faţă de T3 2019.

Pandemia de COVID-19 a 
lovit grav judeţul Cluj, iar în 
17 unităţi administrativ-teri-
toriale există o rată de inci-
denţă peste 3 cazuri la mia 
de locuitori.

Municipiul Cluj-Napoca a-
re o rată de 4.25 de cazuri de 
COVID-19 la 1.000 de locui-
tori, fiind alături de Gherla şi 
Dej printre cele mai afectate 
localităţi din tot judeţul. O si-
tuaţie critică se înregistrează 
în Săvădisla şi Sic, acolo un-
de localităţile sunt deja în ca-
rantină deoarece rata de in-
fectarea a juns la 10.42, re-
spectiv 17.89.

Începând de ieri, oraşul Hu-
edin, cu o rată de incidenţă de 
3.11 la mia de locuitori, dar şi 
alte cinci comune din judeţul 

Cluj au fost declarate zone cu 
risc ridicat de infectare cu CO-
VID-19, fi indcă au trecut pra-
gul critic. Toate unităţile de în-
văţământ preuniversitar trec pe 
scenariu „roşu”.

În toate cele cinci comune – 
Apahida (3.16), Baciu (3.35), 
Borşa (4.43), Chinteni (3.14) şi 
Jichişu de Jos (3.35) –, dar şi 
în oraşul Huedin, se impun noi 
măsuri de restricţie, începând 
cu data de 28 octombrie, ora 
00:00, pentru prevenirea răs-
pândirii COVID-19.

În situaţie similară se mai 
afl ă comunele Feleacu, Mica, 
Sâncraiu şi Tritenii de Jos, dar 
şi municipiul Câmpia Turzii, cu 
o rată de incidenţă de 3.33 de 
cazuri noi de COVID-19 la mia 
de locuitori.

Situația epidemiei 
de coronavirus

212.492 de persoane infectate 
la nivel național

3.064.698  de teste prelucrate

823 pacienți la Terapie Intensivă

7.629 cazuri confi rmate la Cluj

151.811 vindecați

6.470 decese
*până la închiderea ediției
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Garda de Mediu nu găsește neconformități în gestionarea deșeurilor
Comisarii Gărzii de Mediu au ieșit în teren după ce mii de clujeni s-au plâns de mirosul insuportabil din oraș. Pagina 4

11 ani pentru 14 km!
Astăzi va fi aprobat studiul de prefezabilitate pentru metrou
Durata totală de implementare a proiectului metroului din Cluj-Napoca se întinde 
pe 128 de luni, având un cost estimat de aproape un miliard de euro. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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50/120C
Variabil

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

6°/14° Soare
7°/14° Soare
5°/14° Soare
6°/15° Soare

5°/12° Soare
5°/11° Soare
5°/12° Soare
7°/14° Soare

CLUJ-NAPOCA

°/12° Soare
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Tribunalul Cluj a retrimis 
pentru a doua oară acelaşi 
dosar la Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) – 
Serviciul Teritorial Cluj, 
pentru completarea urmării 
penale în cazul contractelor 
atribuite de Consiliul 
Judeţean Cluj fi rmei Ingrut, 
pentru realizarea expertizei 
la pista de aterizare/decola-
re şi la platforma de staţio-
nare a aeronavelor 
Apron 4 ale Aeroportului 
Internaţional „Avram 
Iancu” (AIAIC), deşi nu era 
autorizată în acest dome-
niu. Firma ce se ocupă cu 
„activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate 
de acestea” este condusă 
de Gheorghe Lucaci.

AIAIC a depus în 2018 o 
plângere penală privind să-
vârşirea de către unii funcţi-
onari publici din cadrul apa-
ratului de specialitate a Con-
siliului Judeţean (CJ) Cluj a 
infracţiunii de abuz în servi-
ciu. Aeroportul a reclamat 
„atribuirea şi încheierea unui 
contract de achiziţie publică 
cu încălcarea prevederilor ce-
rute de legislaţie la obiectivul 
de investiţii «Proiectare şi exe-
cuţie platformă de staţionare 
aeronave Apron 4», ce a avut 
ca rezultat favorizarea ofer-
tantului Ingrut”, arătând că 
„prin atribuirea ilegală, Auto-
ritatea Contractantă a urmă-
rit întocmirea unei expertize 
viciate asupra obiectivului”. 
De asemenea, Aeroportul a 
mai sesizat DNA cu o altă 
plângere privind infracţiunea 
de abuz în serviciu prin care 
a arătat faptul că forul admi-
nistrativ judeţean a publicat 
pe platforma electronică SI-
CAP un anunţ având ca obiect 
atribuirea unui contract pen-

tru servicii de expertiză teh-
nică a proiectului tehnic şi a 
lucrărilor la obiectivul de in-
vestiţii „Reparaţii la suprafa-
ţa de mişcare”.

Firma nu era autorizată 
în domeniul 
pistelor de aviaţie

Problema principală con-
stă în faptul că expertul an-
gajat de CJ Cluj nu este ex-
pert autorizat în piste de avi-
aţie, ci în drumuri. Procuro-
rul DNA a clasat cauza în 
2019, motivând că fapta re-
clamată nu este de natură pe-
nală. Decizia a fost atacată 
la Tribunalul Cluj de către re-
prezentanţii Aeroportului, iar 
judecătorul a dispus, în iulie 
2019, retrimiterea dosarului 
la DNA pentru completarea 
urmăririi penale. Dosarul a 
ajuns din nou la DNA, însă 
a fost din nou clasat de pro-
curor. Reprezentanţii Aero-
portului au contestat pentru 
a doua oară rezoluţia procu-
rorului, iar în data de 19 oc-
tombrie, Tribunalul Cluj a 
admis plângerea formulată 
de AIAIC şi a retrimis pen-
tru a doua oară cauza la pro-
curor în vederea completă-
rii urmăririi penale.

Aspecte menţionate ante-
rior au fost sesizate de Aero-
port şi la Inspectoratul Terito-
rial de Muncă (ITM) Cluj, în-
să cauza a fost transferată la 
Timiş, unde inspectorii de aco-
lo au amendat fi rma Ingrut 
pentru „muncă la negru”, cu 
toate că neregulile sesizate au 
fost de altă natură. Întrebat 
despre aceste aspecte, direc-
torul fi rmei Ingrut, Gheorghe 
Lucaci, a declarat că „nu se 
bagă în noroi”.

„Eu am avut punct de ve-
dere. Eu nu mai sunt impli-
cat în această problemă, nu 
mă bag în noroi”, a declarat 
Lucaci, pentru Gazeta de Cluj. 

Potrivit sursei citate, Gheor-
ghe Lucaci ar fi  declarat la 
DNA că el le-ar fi  spus func-
ţionarilor de la Consiliul Ju-
deţean că nu îndeplineşte con-
diţiile necesare pentru a face 
expertiza, însă cu toate aces-
tea, CJ Cluj a încheiat con-
tractul respectiv. Despre acest 
aspect, expertul Lucaci a de-
clarat scurt: „Nu comentez”, 
mai arată sursa citată.

Ciceo: „CJ a dorit
să blocheze activitatea 
Aeroportului”

Directorul general al Ae-
roportului Cluj, David Ciceo, 
a declarat pentru Monitorul 
de Cluj că licitaţia organiza-
tă de CJ Cluj şi câştigată de 
Ingrut a fost dusă la fi nal, 
cu toate că fi rma nu avea ex-
perţi pentru piste.

„Unii funcţionari de la Con-
siliul Judeţean Cluj au iniţiat 
un contract cu fi rma Ingrut, 
cunoscând că nu îndeplineau 
condiţiile. Era obligaţia să fi e 
expert de pistă, iar domnul 
Lucaci le-a comunicat înain-
te că nu îndeplineşte condiţi-
ile, dar au hotărât să încheie 
oricum contractul. Firma nu 
doar că nu a folosit deloc ex-
perţi, ci au folosit persoane 
care nu ştiu ce califi cări aveau, 
iar ITM Timiş a amendat In-
grut pentru muncă la negru. 
Printr-un draft de expertiză 
frauduloasă, au dorit să blo-
cheze activitatea Aeroportu-
lui. Bineînţeles, Aeroportul a 
trebuit să apere legalitatea, a-
vând în vedere că toate ex-
pertizele Aeroportului, făcute 
de experţi de aviaţie, arată că 
lucrările sunt în regulă, la fel 
şi verifi cările Autorităţii Aero-
nauticii Civile. Noi dorim ca 
acest aeroport să fi e în servi-
ciul clujenilor, să îşi realize-
ze rolul, a avut o dezvoltare 
foarte bună şi am reuşit să 
arătăm că de fapt s-a dorit 

blocarea şi prejudicierea Ae-
roportului”, a declarat Ciceo.

Purtător de cuvânt 
CJ Cluj: „Respectăm 
orice decizie”

Valentin Jucan, purtătorul 
de cuvânt al CJ Cluj, afi rmă 
că funcţionarii nu au ştiut că 
fi rma Ingrut nu are autoriza-
ţie pentru expertize de piste 
de aviaţie, iar dacă ar fi  şti-
ut, nu ar fi  atribuit contrac-
tul aceasteia.

„În această fază, pot să vă 
spun că Consiliul Judeţean 
respectă orice decizie şi toţi 
paşii pe care justiţia decidă 
să îi facă. Consiliul Judeţean 
avea cunoştiinţă de faptul că 
acea fi rmă poate face exper-
tize de pistă, aici este vorba 
de o dispută, de nişte cate-
gorii în care sunt încadrate a-
ceste fi rme. Unele categorii 
pot să fi e acceptate ca fi ind 
valabile pentru expertiză la 
pistă, adică pesntru un anu-
mit tip de beton, altele nu. 
Noi nici nu am fi  acceptat aşa 
ceva, dacă fi rma care ar fi  
trebuit să facă expertiza nu 
ar fi  demonstrat că poate să 
facă acest lucru. A fost o atri-
buire directă, dar nu în sen-
sul în care se înţelege că ci-
neva a scris fi rma cutare. Atri-
buţie directă, în sensul că 
s-au depus oferte şi din ace-
lea am ales. Nu a decis cine-
va că fi rma X dintre toate ce-
lelalte va primi contractul, ci 
s-au prezentat fi rme care şi-au 
depus oferta şi aşa mai de-
parte. Hotărâri de Consiliu 
Judeţean nu au existat ca ur-
mare a acestei expertize, ci 
Aeroportul trebuia să ia mă-
suri în baza acestei experti-
ze”, a declarat Jucan, pentru 
Monitorul de Cluj.

Foto: Firma Ingrut a fost 
desemnată de CJ să realizeze 
expertiza pistei de aterizare/

decolare și platforma de staţionare 
a aeronavelor de la Aeroportul Cluj

Dosar cu repetiţie la DNA
Firmă fără experţi în domeniul aeroportuar, angajată de Consiliul Judeţean 
pentru expertize la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. 
Dosarul a fost retrimis la DNA pentru completarea urmăririi penale.
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă con-

tractarea lucrărilor de 

reabilitare şi consolidare 

a imobilului existent situ-

at la adresa administrati-

vă din Piaţa Unirii nr. 2.

Amplasamentul cu supra-

faţa de peste 1.100 mp se afl ă 

în interiorul perimetrului de 

protecţie a valorilor istorice şi 

arhitectural-urbanistice. În 

prezent, în clădire funcţionea-

ză mai multe servicii ale Pri-

măriei municipiului Cluj-Na-

poca, dar şi Direcţia Judeţea-

nă pentru Cultură şi Patrimo-

niu Naţional, respectiv alte 

spaţii comerciale afl ate în pro-

prietate privată.

Ample lucrări 
de restaurare 
la vechea Primărie

Atestată din secolele 

XVI-XVIII, clădirea monu-

ment istoric necesită lu-

crări de reabilitare, resta-

urare, consolidare, moder-

nizare şi valorificare du-

rabilă a faţadelor, a spaţi-

ilor interioare care apar-

ţin Municipiului Cluj-Na-

poca, dar şi de amenajare 

a curţii interioare. Se vor 

înlocui şi moderniza inclu-

siv instalaţiile şi utilajele 

sanitare, electrice, termi-

ce şi de ventilare, dar şi 

de apă şi canalizare ale 

imobilului în formă „C”, 

desfăşurat pe trei niveluri 

– subsol, parter, etaj.

Totodată, se vor conser-

va şi restaura toate com-

ponentele artistice şi arhi-

tecturale valoroase, de la 

componentele din piatră 

naturală şi picturi murale, 

până la componentele me-

talice sau tâmplării vechi. 

Prin proiect se propune re-

venirea la o configuraţie 

spaţială cât mai apropiată 

de cea iniţială, luând în 

seamă o reorganizare pe 

zone funcţionale conform 

necesităţilor şi caracterul 

diferitelor servicii ale Pri-

măriei care funcţionează 

în clădire.

Peste 1,6 milioane 
de euro, 
costul modernizării

Potrivit anunţului pos-

tat în Sistemul Electronic 

de  Ach iz i ţ i i  Pub l i ce 

(SEAP), valoarea totală 

estimată a contractului se 

ridică la 7.979.532,82 de 

lei – fonduri bugetare, adi-

că peste 1,6 milioane de 

euro, iar data limită de 

depunere a ofertelor este 

23 noiembrie 2020. 

Durata contractului se în-

tinde pe 22 de luni, iar ofer-

tantul care va câştiga licita-

ţia se angajează să respec-

te o garanţie a lucrărilor de 

reabilitare şi consolidare din 

Piaţa Unirii nr. 2 de 5 ani 

de la recepţia acestora.

Primăria veche a Clujului intră în reabilitare. Costuri de peste 1,6 mil. €.

Cele mai vechi structuri arhitecturale ale clă-
dirilor din piaţa centrală a Clujului sunt data-
te în secolul XV, perioada goticului târziu, 
când au apărut pe laturile pieţei mai multe 
case de locuit, prevăzute și cu etaj. O altă pe-
rioadă de evoluţie este cea de-a doua jumă-
tate a secolului XVI, atunci când s-au înmulţit 
clădirile reprezentative renascentiste târzii în 
jurul pieţei centrale. Începuturile edifi ciului 
din Piaţa Unirii nr. 2 sunt datate de la sfârși-
tul secolului XV – începutul secolului XVI.

Structurile masive presupun o clădire repre-
zentativă, cu etaj, însă, în lipsa cercetărilor, 
datele referitoare doar la proprietarii clădirii 
sunt legate de construirea actualului edifi ciu 
de factură barocă târzie. Construirea clădirii 
în forma sa actuală a avut loc în anii de după 
incendiul devastator din 1798, confi rmată și 
de detaliile arhitecturale ale faţatedi și de 
structurile interioare. La acea vreme, clădirea 
se afl a în posesia celei mai importante fami-
lii nobiliare din Transilvania, familia Bethlen.

Scurt istoric al clădirii din Piața Unirii

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

14,4 km și 14 stații 

ar putea avea Magistrala 

I de metrou din Cluj-

Napoca, valoarea totală 

estimată a investiției 

ridicându-se la peste 

5,6 miliarde de lei.

În şedinţa ordinară de as-

tăzi, 27 octombrie, consilie-

rii locali din Cluj-Napoca vor 

dezbate proiectul de Hotărâ-

re nr. 56/27.10.2020 privind 

aprobarea studiului de pre-

fezabilitate – documentaţia 

tehnică şi indicatorii tehni-

co-economici – pentru com-

ponenta investiţională „Ma-

gistrala I de metrou” din ca-

drul proiectului „tren metro-

politan şi metrou”.

5,6 miliarde de lei 
pentru 14,4 km 
şi 14 staţii de metrou

Potrivit documentaţiei, 

opţiunea strategică recoman-

dată de studiul de prefeza-

bilitate este metrou uşor 

MTR-L (cu traseu urban sub-

teran), pentru care se vor 

studia ambele soluţii tehno-

logice (pe şine RAIL, respec-

tiv pe pneuri VAL), dar şi 

mai multe variante de tra-

seu. Valoarea totală a inves-

tiţiei este estimată la 

5.669.949.835 lei (cu TVA), 

adică circa 986 milioane de 

euro (fără TVA).

Lungimea Magistralei I 

de metrou ar fi de 14,40 km, 

având 14 staţii (cu lungimea 

peron de 80 metri), pentru 

trenuri cu trei rame x două 

vagoane (78 metri lungime, 

capacitate de circa 570 de 

pasageri). Capacitatea de 

transport estimată la un in-

terval de un minut ar fi de 

circa 34.200 de pasageri/oră 

şi sens.

Totodată, conform studiu-

lui de prefezabilitate, durata 

totală de implementare a pro-

iectului se întinde pe 128 de 

luni (peste 10,5 ani), din ca-

re proiectarea preliminară – 

26 luni, procedurile de licita-

ţie – 18 luni, iar lucrările pro-

priu-zise – 84 de luni (7 ani). 

De asemenea, 10,33 km din 

lungimea totală a Magistralei 

I ar fi  pe raza municipiului 

Cluj-Napoca, restul de 4,07 

km fi ind situat pe raza comu-

nei Floreşti.

De unde vrea să obţină 
Primăria Cluj-Napoca 
banii pentru metrou?

Administraţia locală spe-

ră să obţină fonduri pentru 

construirea metroului din 

fonduri europene nerambur-

sabile prin Programul Ope-

raţional Infrastructură Ma-

re (POIM) 2014-2020, din 

fonduri europene nerambur-

sabile şi rambursabile prin 

Planul Naţional de Relansa-

re şi Rezilienţă (PNRR) 

2021-2027, din alocaţii de la 

bugetul de stat prin Minis-

terul Transporturilor, Infras-

tructurii şi Comunicaţiilor, 

dar şi din alocaţii de la bu-

getul local al celor două U-

nităţi Administrativ-Terito-

riale (UAT) – Cluj-Napoca 

şi Floreşti.

Studiul de prefezabilitate 

a fost livrat de asocierea SWS 

Engineering Spa (Italia) – 

Systra (Franţa) – Metrans En-

gineering SRL (România), ace-

eaşi asociere care va întocmi 

şi studiile de fezabilitate pen-

tru tren metropolitan, respec-

tiv metrou. Interesant este 

că, în aprilie 2020, la semna-

rea contractului pentru reali-

zarea studiilor, se vorbea des-

pre o magistrală cu o lungi-

me de circa 16 km, fi ind pro-

puse 15 sau 16 staţii. Acum, 

lungimea şi numărul staţiilor 

au fost reduse.

În schimb, punerea pe 

hârtie a studiului de prefe-

zabilitate a fost finalizată 

mult mai devreme decât se 

preconiza, cu un an în avans! 

La începutul lunii noiembrie 

2019, primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, spu-

nea că „aproximativ doi ani 

durează realizarea acestui 

studiu de prefezabilitate”, 

după care se va trece în fa-

za următoare de a „gândi” 

bani europeni, bani locali, 

bani naţionali şi parteneri-

ate publice-private pentru a 

finanţa metroul.

Cum justifi că 
administraţia locală 
necesitatea metroului?

Conform raportului de 

specialitate ataşat proiectu-

lui de Hotărâre, din punctul 

de vedere al populaţiei sta-

bile în zona de analiză ex-

tinsă (UAT Cluj-Napoca şi 

Floreşti), aceasta este 

„într-un trend crescător con-

tinuu accentuat” pentru 

Cluj-Napoca, respectiv „ex-

ploziv” pentru Floreşti. Mai 

pe scurt, populaţia munici-

piului Cluj-Napoca a cres-

cut în medie cu 800 de oa-

meni anual (creştere a po-

pulaţiei totale cu 3% în ul-

timii 15 ani), în timp ce po-

pulaţia celei mai mari co-

mune din România a cres-

cut şi mai vertiginos, cu o 

medie de 2.200 de locuitori/

an (de 5,5 ori decât în ur-

mă cu 15 ani).

„Axa vest-est prin centrul 

oraşului este pe departe cea 

mai încărcată axă de trans-

port în comun, pe porţiunea 

între strada Câmpului şi sen-

sul giratoriu din Mărăşti. A-

vând în vedere că valorile 

sunt aproape de limita supe-

rioară a numărului de pasa-

geri ce pot fi  transportaţi de 

modurile de transport în co-

mun de suprafaţă cu inter-

secţii la nivel (deci fără cale 

de rulare complet separată), 

în perspectiva atragerii unui 

număr semnifi cativ de călă-

torii efectuate la ora actuală 

cu maşina personală, va fi  

necesară fi e construcţia unui 

nou nod de transport public 

pe axa respectivă, fi e reloca-

rea unei importante părţi din 

volumul de pasageri pe o axă 

paralelă”, justifi că adminis-

traţia locală necesitatea pro-

iectului, potrivit referatului 

de aprobare.

11 ani pentru metroul din Cluj-Napoca
Odată cu finalizarea studiului de prefezabilitate, clujenii își pot face o idee preliminară cum ar putea arăta 
metroul din orașul lor. Aproape 1 miliard de euro, costurile Magistralei I din Cluj.

14,4 km şi 14 staţii ar putea avea Magistrala I de metrou din Cluj-Napoca. Costul: peste 5,6 miliarde de lei.

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Vom avea, la fel 
ca marile centre 
europene, un oraș 
fără mașini, după 
implementarea 
proiectului legat de 
metrou. (...) Studiul 
de prefezabilitate 
spune că avem o 
lungime de 14,4 km, 
sunt 14 stații, o 
valoare aproximativă 
de 986 de milioane 
de euro și o durată 
de implementare 
de 128 de luni, 
aproape 11 ani. 
Traseul, detaliile vor 
fi stabilite de studiul 
de fezabilitate, 
acum suntem 
în prima fază.“
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Comisarii Gărzii Naţionale 

de Mediu – Comisariatul 

Judeţean (GNM-CJ) Cluj 

au inspectat platforma 

temporară a deşeurilor 

din Cluj-Napoca, respectiv 

celula 1 din Centrul 

de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID).

În urma sesizărilor înregis-

trate la GNM-CJ Cluj, înce-

pând cu data de 15 octombrie 

2020, referitoare la mirosul te-

ribil de deşeuri din ultima pe-

rioadă, comisarii au efectuat 

verifi cări la platforma tempo-

rară administrată de Regiunea 

Autonomă a Domeniului Pu-

blic (RADP) Cluj-Napoca, dar 

şi la depozitul ecologic din ca-

drul CMID.

Garda de Mediu dă vina 
pe condiţiile meteo

Explicaţia oficială a au-

torităţilor locale pentru „dis-

confortul olfactiv” din mai 

toate cartierele municipiu-

lui este mutarea/relocarea 

deşeurilor menajere existen-

te pe rampa de stocare tem-

porară (până în data de 21 

septembrie 2020). Potrivit 

autorizaţiei integrate de me-

diu prin care a fost regle-

mentată această groapă de 

gunoi temporară, la finali-

zarea celulei 1 din CMID ac-

tivitatea de depozitare va 

înceta, iar mutarea deşeuri-

lor devine obligatorie.

„Din cauza activităţii de 

mutare/relocare a deşeurilor 

menajere (...), se generează 

un disconfort olfactiv tempo-

rar, amplifi cat de condiţiile me-

teo din această perioadă a anu-

lui, respectiv presiune atmo-

sferică scăzută, vânt şi preci-

pitaţii. În conformitate cu le-

gislaţia specifi că în vigoare, nu 

a fost elaborată până în pre-

zent o metodologie pentru sta-

bilirea nivelului de disconfort 

olfactiv”, se arată într-un co-

municat al Gărzii de Mediu.

GNM-CJ Cluj face referire 

la capitolul X. din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia me-

diului, în care este pomenită, 

printre altele, şi obligativitatea 

operatorului economic/titula-

rului care desfăşoară activităţi 

pentru care este necesară ob-

ţinerea autorizaţiei de mediu 

„să ia toate măsurile necesare 

pentru prevenirea disconfor-

tului olfactiv, astfel încât să nu 

afecteze sănătatea populaţiei 

şi mediul în întregul său”.

La CMID, „nu au fost 
constatate 
neconformităţi”

Odată cu deschiderea pri-

mei celule a CMID, gunoaie-

le clujenilor trec printr-un pro-

ces vast de prelucrare până 

să ajungă la noul loc de de-

pozitare. O fi lmare grăitoare 

din dronă, în care se vedeau 

cu ochiul liber inclusiv PET-uri 

şi bidoane în noul depozit eco-

logic, a ridicat însă mari sem-

ne de întrebare privind pro-

cesul de sortare şi tratare a 

gunoaielor. Cu toate acestea, 

Garda de Mediu susţine că nu 

există neconformităţi în ceea 

ce priveşte respectarea condi-

ţiilor impuse inclusiv de au-

torizaţia integrată de mediu.

„În urma verifi cărilor efec-

tuate de comisarii GNM-CJ 

Cluj, s-a constatat că în cadrul 

depozitului ecologic – celula 

1 CMID se desfăşoară activi-

tăţi specifi ce de depozitare fi -

nală a deşeurilor menajere sor-

tate (...). Prin actele de con-

trol încheiate la cele două obiec-

tive (rampa temporară şi celu-

la 1 CMID – n.r.), au fost sta-

bilite măsuri punctuale cu pri-

vire la modul de operare a in-

stalaţiilor din cadrul celor do-

uă amplasamente, realizarea 

acestor măsuri făcând obiec-

tul verifi cărilor ulterioare la 

termenele scadente. Precizăm 

că, la data verifi cărilor în te-

ren, nu s-au constatat necon-

formităţi în ceea ce priveşte 

respectarea condiţiilor impuse 

prin actele de reglementare 

aferente celor două obiective”, 

potrivit Gărzii de Mediu Cluj.

În tot acest timp, societa-

tea civilă va organiza, vineri, 

30 octombrie, de la ora 17:30, 

o dezbatere publică online pri-

vind managementul deşeuri-

lor în Cluj-Napoca, „între mi-

reasmă şi miros”. Sunt invi-

taţi, printre alţii, Ştefan Voi-

nea, de la Observatorul Ro-

mân de Sănătate, deputatul 

independent de Cluj Adrian 

Dohotaru, Alin Mureşan, di-

rector regional RDE Harghita 

(fi rma de salubritate din Flo-

reşti), activistul clujean Szakáts 

István, dar şi reprezentanţii 

autorităţilor locale, în frunte 

cu Consiliul Judeţean, Primă-

ria, RADP şi Garda de Mediu.

Garda de Mediu miroase cu ochii închiși
Garda de Mediu se spală pe mâini în problema delicată a gunoaielor din Cluj.
Comisarii au ieşit în teren şi spun că nu au găsit nereguli în privinţa gestionării deşeurilor din judeţ.

În depozitul ecologic CMID pot fi  depozitate numai deşeurile care rezultă în urma acţiunii de sortare şi procesare



marți, 27 octombrie 2020 | monitorulcj.ro EDUCAȚIE 5

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Dezvoltarea infrastructu-

rii educaţionale în muni-

cipiul Cluj-Napoca a fost 

tema unei dezbateri orga-

nizată sub cupola 

Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC) 

joi, 22 octombrie 2020.

Dezbaterea online, parte a 

procesului de elaborare a Stra-

tegiei Integrate de Dezvolta-

re Urbană (SIDU) 2021-2030, 

a atras interesul a numeroşi 

actori implicaţi în actul edu-

caţional şi în cel administra-

tiv şi a generat o serie de 

idei menite să îmbunătăţeas-

că atât infrastructura şcola-

ră, cât şi actul educaţional şi 

relaţia profesor-elev.

Timp de trei ore, prima-

rul Emil Boc, fostul minis-

tru al Educaţiei, Daniel Fu-

neriu, rectorul Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medi-

cină Veterinară, Cornel Că-

toi, rectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai”, Daniel 

David şi prorectorul acele-

iaşi instituţii, Markó Bálint, 

inspectorul şcolar general 

Marinela Marc, elevi şi foşti 

elevi, profesori, consilieri 

locali şi părinţi au făcut 

schimb de idei şi au expus 

soluţii ce pot fi implemen-

tate în Cluj-Napoca şi în zo-

na metropolitană în orizon-

tul de timp până în 2030.

Ghid de amenajare 
a spaţiilor 
din incinta şcolilor

Arhitectul Adrian Ţuţuia-

nu a prezentat ideile prin-

cipale conturate în ghidul 

numit „Introducere în cur-

tea şcolii”, elaborat în ur-

ma unui studiu de caz rea-

lizat în mai multe şcoli clu-

jene şi din ţară.

„Am ajuns la concluzia 

că ar trebui să facem o ana-

liză pe ceea ce înseamnă 

amenajarea curţilor şcolilor 

de pe teritoriul României. 

Am întocmit un ghid de 

amenjare, numit «Introdu-

cere în curtea şcolii». Ce ne 

dorim în primul rând este 

ca aceste curţi să fie deschi-

se publicului larg, copiilor, 

persoanelor care locuiesc în 

proximitatea acestor unităţi 

de învăţământ. Am făcut un 

studiu de caz pe 16 unităţi 

de învăţământ, atât din Bu-

cureşti, cât şi din Cluj-Na-

poca: Şcoala Gimnazială «Ra-

du Stanca», Şcoala Gimna-

zială «Ion Agârbiceanu», Li-

ceul Teoretic «Mihai Emi-

nescu», Colegiul Naţional 

«Gheorghe Şincai». În pre-

zent, majoritatea curţilor 

şcolilor sunt nişte platfor-

me betonate sau spaţii ver-

zi care nu sunt adresate co-

piilor sau publicului”, a de-

clarat arhitectul.

Printre propunerile for-
mulate de arhitect se regă-
sesc următoarele:
¤ plantarea de copaci în in-

teriorul curţilor şcolilor şi 

creşterea suprafeţelor de 

spaţiu verde;

¤ utilarea şi echiparea su-

prafeţelor terenurilor de sport 

cu tartan şi cu alte materia-

le care sunt adecvate spor-

tului şi jocului;

¤ o amenajare mai simplă a 

terenurilor de sport existen-

te, trecerea de la un teren de 

sintetic la un teren acoperit 

cu tartan, pentru sporturi 

pentru copii;

¤ locuri de joacă adaptate 

la scara copilului, imagini, 

propuneri, randări, perspec-

tive, de la nivelul ochiului 

copilului;

¤ elemente de energie re-

generabilă, iluminat exteri-

or pe panouri fotovoltaice, 

iluminat LED, dispozitive 

de încărcare pentru telefo-

nul mobil, biciclete şi tro-

tinete electrice;

¤ spaţii acoperite, copertine, 

unde să se poată relaţiona, 

spaţii şi elemente verzi;

¤ echipare cu groapă de ni-

sip, locuri de joacă pentru co-

pii, instalaţii şi pavaje care se 

întrepătrund, poziţionarea 

echipamentelor de joacă în 

spaţiile verzi pentru a atrage 

copiii spre acestea;

¤ amplasarea de stropitori cu 

apă potabilă.

Kituri standard pentru 
învăţământul online

Bianca Muntean, cluster 

manager Transylvania IT, a 

propus dezvoltarea unor ki-

turi standard, care să fie fo-

losite de toate şcolile pen-

tru învăţământul online – 

tipuri de camere, tipuri de 

table standard, care să fie 

folosite de învăţământul o-

bligatoriu, includerea în stra-

tegiile şi programele de dez-

voltare a municipalităţii a 

facilităţilor de formare a 

adulţilor, dar şi găsirea unor 

variante de after-school sau 

de şcoală informală pe tim-

pul pandemiei.

Mai departe, Bogdan Das-

călu, preşedintele unui club 

de scrimă din Cluj-Napoca, 

a propus reprezentanţilor ad-

ministraţiei locale realizarea 

unei analize care să observe 

numărul de sportivi care se 

regăsesc într-un club privat, 

care ulterior să fi e folosită 

pentru a vedea necesarul de 

infrastructură. El a subliniat, 

de asemnea, importanţa asi-

gurării infrastructurii pentru 

sporturile paralimpice, spor-

turi care nu sunt prea bine 

promovate la nivel naţional. 

Totodată, el a apreciat iniţi-

ativa municipalităţii de a ame-

naja un teren de sport pe aco-

perişul parkingului Mogoşoa-

ia, solicitând mai multe ini-

ţiative de acest fel. Nu în ul-

timul rând, Bogdan Dascălu 

a propus extinderea reţelei 

de transport dedicat elevilor 

şi pentru sportivi.

Ştefan Teişanu, directorul 
Centrului Cultural Clujean 
(CCC) a adus o serie de pro-
puneri, formulate în urma unui 
studiu la care au participat 
peste 1.000 de elevi din Cluj. 
Printre aceste se numără:
¤ dotarea egală a şcolilor 

din cartiere şi din zona me-

tropolitană cu infrastructu-

ra necesară bunei desfăşu-

rări a activităţii;

¤ fi liale de cartier a şcolilor 

bine cotate, foarte performan-

te din centrul oraşului;

¤ o platformă digitală uni-

că pentru educaţie, informa-

ţiile necesare tinerilor, in-

clusiv în ceea ce priveşte să-

nătatea publică;

¤ caravane educaţionale şi 

pop-un labs mobile care să 

completeze deficienţele de 

infrastructură din şcoli;

¤ accesibilizarea şcolilor şi a 

spaţiilor pentru tinerii cu ne-

voi speciale;

¤ un call center pentru con-

siliere în domeniul sănătăţii;

¤ un sistem de nutriţie, de 

hrană sănătoasă în şcoli;

¤ nevoia de a implica tinerii 

în acţiuni de co-design a sp-

ţiilor care îi privesc;

¤ reţea de centre comunitare 

de tineret.

Sprijin pentru şcolile 
care au nevoie de ajutor

Alexandra Oană, consili-

er local din partea Alianţei 

USR-PLUS, a propus facili-

tarea unei conexiuni orizon-

tale între şcolile care perfor-

mează şi şcolile care au ne-

voie de ajutor pentru a-şi 

îmbunătăţi rezultatele, dar 

şi implicarea mediului de 

business şi crearea relaţiei 

între şcoală, familii şi me-

diul de afaceri.

Mai apoi, Mihai Mera, fost 

elev de la Liceul de Informa-

tică „Tiberiu Popoviciu”, a 

adus în discuţie nevoia de for-

mare a profesorilor, cei care, 

în fi nal, trebuie să folosească 

infrastructura şcolară şi să îi 

implice pe elevi.

„Mulţi dintre cei care au 

vorbit până acum nu s-a re-

ferit la profesori. Profeso-

rul trebuie să ştie să utili-

zeze infrastrucura care îi 

este pusă la dispoziţie. Pot 

să zic că în cei 12 ani de 

învăţământ preuniversitar, 

cel mai des m-am lovit de 

faptul că profesorul nu ştia 

cum să folosească tehnolo-

gia pe care o avea la dispo-

ziţie, ori să abordeze ele-

vul şi să îi stârnească curi-

ozitatea. E una din proble-

mele majore pe care le avem. 

Trebuie ţinut cont de inves-

tiţia în profesori”, a spus 

Mihai Mera.

Carmen Oltean, elevă la 

Colegiul Naţional „George 

Coşbuc” din Cluj-Napoca, a 

propus digitalizarea bibliote-

cilor şi extinderea transpor-

tului dedicat în comun şi pen-

tru elevii din clasele a cincea 

până la a doisprezecea.

Curţile şcolilor, parcuri 
publice deschise?

Mona Varga, activistă din 

Cluj-Napoca, a propus trans-

formarea curţilor şcolilor în 

parc public într-un anumit 

interval orar, după termina-

rea cursurilor. Totodată, ea 

a sugerat amplasarea unor 

foişoare în perimetrul aces-

tora pentru desfăşurarea ore-

lor în aer liber.

Dezbaterea a fost mode-

rată de Ovidiu Cîmpean, co-

ordonatorul CIIC şi director 

de Dezvoltare în Primăria 

Cluj-Napoca, iar reprezen-

tanţi ai Băncii Mondiale, par-

tenerul administraţiei loca-

le în elaborarea SIDU 

2021-2030, au expus viziu-

nea privind dezvoltarea edu-

caţiei şi a infrastructurii şco-

lare, un capitol important al 

viitoarei strategii.

Cum vor clujenii să revigoreze şcolile?
Ce infrastructură vor clujenii pentru şcolile din oraş? De la terenuri pentru sportivii 
paralimpici, la schimburi de bune practici şi transport şcolar extins pentru elevi.

Prezentările făcute publi-
ce în cadrul dezbaterii de 
joia trecută pot fi  consul-
tate pe site-ul Primăriei 
municipiului Cluj-Napoca, 
la secțiunea Comunitate/
Cetățeni/Centrul de 
Inovare și Imaginație 
Civică. Întreaga dezbate-
re a fost transmisă live 
pe paginile de Facebook 
Municipiul Cluj-Napoca și 
CIIC – Centrul de Inovare 
și Imaginație Civică.

Aceeastă dezbatere pri-
vind infrastructura 
educațională a fost parte 
din seria proiectului 
„Creșterea transparenței 
decizionale și simplifi ca-
rea procedurilor adminis-
trative pentru cetățeni – 
ANTO – CIIC”, fi nanțat 
prin Programul 
Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-
2020 (POCA).

Proiectul are două 
componente:
– design-ul, dezvoltarea 
si implementarea unui 
sistem electronic de digi-
talizare și simplifi care a 
serviciilor publice oferite 
cetățenilor municipiului 
Cluj-Napoca prin imple-
mentarea funcționarului 
public electronic și virtual 
– ANTONIA;

– utilizarea Centrului de 
Inovare și Imaginație 
Civică în planifi carea stra-
tegică a proceselor de 
inovare socială, pentru 
creșterea transparenței 
decizionale și simplifi ca-
rea procedurilor oferite 
cetățenilor municipiului 
Cluj-Napoca.

Despre Centrul 
de Inovare 
și Imaginație Civică

Dezbaterea online privind infrastructura educațională a fost parte a procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030
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O performanţă care a fost depăşită 
doar în martie 2020, când, în plină pan-
demie de coronavirus, trafi cul lunar în-
registrat de www.monitorulcj.ro a fost de 
1,16 milioane de cititori unici, care au 
efectuat 1,8 milioane de afi şări.

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

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

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

www.monitorulcj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate

www.monitorulcj.ro – por-
talul de ştiri online al 
cotidianului Monitorul de 
Cluj – a fost citit în sep-
tembrie 2020 de 954.340 
de vizitatori 
unici, care au citit 
2.573.279 de articole.

Au fost luate în calcul doar publicaţiile online relevante din judeţ, ale căror cifre de trafi c sunt disponibile public. 
Portalul de ştiri Ziua de Cluj nu are trafi cul contorizat; Ziar de Cluj are ultimele cifre disponibile public 
din iunie 2020 (243.715 unici); iar site-ul săptămânalului Gazeta de Cluj nu mai este contorizat din decembrie 
2019 (când a înregistrat 216.405 vizitatori unici).

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

May-20 673556 409507 414752 153.429 128134 22688 0

Jun-20 632229 243715 309112 200864 88696 30357 0

Jul-20 612306 0 326376 144210 10789 31594 0

Aug-20 807925 0 321137 169023 99101 22973 0

Sep-20 954340 0 333161 177837 103049 25618 0

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

May-20 2251135 1670308 2045548 355598 293064 72953 0

Jun-20 1929686 1146598 1639247 422823 217186 88320 0

Jul-20 1977302 0 1924231 396503 19453 87969 0

Aug-20 2447381 0 1625720 379189 207041 75941 0

Sep-20 2573279 0 1668881 432959 230248 79760 0

www.monitorulcj.ro şi coti-
dianul tipărit Monitorul de 
Cluj sunt editate de zece 
ani de SC Monitorul de Cluj 
SRL, o fi rmă cu acţionari-
at din Cluj, şi sunt reali-
zate de o echipă de 11 jur-
nalişti, toţi absolvenţi ai 
Facultăţii de Ştiinţe Politi-
ce, Administrative şi ale 
Comunicării (FSPAC) din 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca.

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

VEZI TRAFICUL
WWW.MONITORULCJ.RO
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Gest impresionant! 

Voluntarii Scenei Urbane 

curăţă locurile de veci şi 

aprind lumânări în nume-

le tuturor celor care 

nu se pot deplasa 

la cimitir de Luminaţie.

Voluntarii de la Scena Ur-

bană sar în ajutorul oameni-

lor în vârstă sau care nu se 

pot deplasa în data de 1 no-

iembrie pentru a aprinde o lu-

mânare în memoria celor dragi 

care au trecut în nefi inţă.

Oamenii din Cluj-Napoca 

care nu ajung la cimitir de Lu-

minaţie, pot trimite un e-mail 

la infoscenaurbana@gmail.

com în care să se precizeze 

situaţia şi să ofere câteva de-

talii (loc, nume, etc.) despre 

locul/locurile de veci.

„Încercăm să ajutăm oa-

menii care nu pot să ajungă 

în acea dată la cimitire, şi mi 

se pare foarte important ca în 

această perioadă să fi m uniţi 

şi să ne ajutăm. Sunt foarte 

mulţi bătrâni în Cluj care ţin 

cont de această sărbătoare şi 

nu pot ajunge din anumite 

motive, noi le sărim în aju-

tor”, a declarat Daniela Ma-

ier, coordonatorul Scenei Ur-

bane, pentru Monitorul de Cluj.

Concertul Requiem nu va 
avea loc în acest an

Spectacolul „Requiem” ca-

re avea loc în fi ecare an în 

data de 1 noiembrie, nu va 

mai fi  posibil în acest an din 

cauza pandemiei de CO-

VID-19. Organizatorii au gă-

sit însă o altă variantă: vor 

transmite în toate cimitirele 

din oraş o înregistrare cu con-

certul ce trebuia să aibă loc 

în Cimitirul Central.

„Anul acesta este imposi-

bil să organizăm acest spec-

tacol şi ne-am gândit să gă-

sim o nouă variantă. Am fă-

cut înregistrări cu ceea ce do-

ream să se numească specta-

colul din acest an, iar fi lmul 

va fi  transmis pe pagina noas-

tră de Facebook. Înregistrarea 

va fi  transmisă în toate cimi-

tirele care ţin de Primăria şi 

Consiliul Local în Cluj-Napo-

ca”, a spus Daniela Maier.

Suporterii lui „U”, 
în ajutorul 
Scenei Urbane

Scena Urbană este un pro-

iect cultural care este susţinut 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca şi Consiliul Local 

pentru anumite activităţi. Pen-

tru acest voluntariat, cei de la 

Scena Urbană au primit ajuto-

rul mai multor asociaţii din 

Cluj, printre care şi suporterii 

Universităţii Cluj.

„Suntem ajutaţi la acest 

eveniment de partenerii cu ca-

re lucrăm pe mai multe pro-

iecte, în ceea ce priveşte mun-

ca fi zică. Este vorba despre 

Asociaţia Şepcile Roşii şi de 

Peluza Şepcile Roşii. Au avut 

disponibilitatea să fi e alături 

de noi în acest demers. Vo-

luntarii sunt în număr de 

10-15, dar asta depinde foar-

te mult şi de solicitările pe ca-

re le avem. Putem să mărim 

numărul, noi vrem să acope-

rim toate solicitările din 

Cluj-Napoca. Ne vom ocupa 

şi de alte zone, dar priorita-

tea noastră este zona aceas-

ta”, a adăugat coordonatoa-

rea Sceneri Urbane.

Voluntarii aprind lumânări şi curăţă mormintele 
pentru cei ce nu pot ajunge la Luminaţie

Pădurea Hoia-Baciu arată 

mult mai înfricoşătoare 

pe timp de toamnă şi după 

ce se aşterne întunericul!

Toamna vine mereu îm-

preună cu un sentiment de 

melancolie, iar de multe ori 

aduce cu ea o imagine sum-

bră, prevestind parcă „moar-

tea” naturii. 

Pădurea Hoia-Baciu a de-

venit şi ea mai sinistră, mai 

misterioasă odată cu venirea 

acestui anotimp.

Toamna, Pădurea 
Hoia-Baciu este mai tristă

În ultimul timp, Pădurea 

Hoia-Baciu a fost neglijată, 

atât de autorităţi, cât şi de 

către clujeni. Hoţii de lem-

ne au început să apară pe 

parcursul acestui an pentru 

a defrişa faimoasa pădure, 

plină de poveşti, legende şi 

mistere. Mai multe tăieri ile-

gale au avut loc aici în 2020.

Acum, pădurea arată par-

că şi mai tristă decât era îna-

inte! Mai mulţi fotografi  clu-

jeni au încercat să captureze 

modul în care toamna s-a aş-

ternut peste Hoia-Baciu şi, ce 

e drept, pare a fi  puţin mai 

înfricoşătoare decât în zilele 

însorite de vară.

Reamintim, că Pădurea 

Hoia-Baciu a fost inclusă 

pe lista destinaţiilor care 

nu trebuie ratate atunci când 

vine vorba despre fenome-

ne stranii. Jurnaliştii de la 

cotidianul spaniol El Mun-

do, care au descoperit mis-

terioasa pădure transilvă-

neană, au scris cu mult pa-

tos despre ea.

Hoia-Baciu, o pădure 
„bântută 
prin excelenţă”

„Hoia-Baciu este o pădure 

bântuită prin excelenţă. Legă-

tura sa cu OZN-urile datează 

de la sfârşitul anilor ’60, când 

un biolog a făcut fotografi i cu 

lumini inexplicabile deasupra 

pădurii. La scurt timp, un teh-

nician militar a fotografi at ce-

ea ce păreau a fi  farfurii zbu-

rătoare, iar ulterior, în anii ’70 

au existat alte rapoarte simi-

lare despre obiecte zburătoa-

re. De la senzaţii stranii la co-

pii dispăruţi, voci misterioa-

se şi evenimente paranorma-

le – această pădure situată în 

nord-vestul ţării are reputaţia 

unui loc înspăimântător”, au 

scris jurnaliştii spanioli.

Pădurea Hoia-Baciu a fost 

menţionată de ziariştii iberici 

alături de alte destinaţii mon-

diale unde se petrec fenome-

ne inexplicabile: San Clemen-

te – Chile, Roswell – SUA, 

Montserrat – Spania, Wiltshi-

re – Marea Britanie, Nakhon 

Sawan – Thailanda, Triunghiul 

M – Rusia, Wycliffe Well – Aus-

tralia, Bonnybridge – Marea 

Britanie sau Zona 51 – SUA.

La rândul lor, ziariştii de 

la prestigiosul cotidian bri-

tanic The Guardian au inclus 

Pădurea Hoia-Baciu din 

Cluj-Napoca într-un top al 

celor mai înspăimântătoare 

destinaţii de vacanţă în preaj-

ma Halloween. În schimb, 

despre celebrul Castel Bran, 

jurnaliştii britanici scriu că 

„este un kitsch”.

Pădurea Hoia-Baciu, în haine de toamnă
Cadre înfricoşătoare din vestita Pădure Hoia-Baciu. Toamna îi aduce pădurii 
o imagine mai întunecată, care îţi provoacă fiori pe şira spinării!

Pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca este în topul celor mai înfricoşătoare locuri din Europa

THE GUARDIAN, DESPRE PĂDUREA HOIA-BACIU 

„Turiștii amatori de destinații horror 
se îngrămădesc la Castelul Bran, 
dar fabrica de bani cu tema Dracula 
este de fapt mai mult un kitsch 
decât ceva care să îți dea fi ori reci. 
Pentru o emoție autentică, mergeți 
în Pădurea Hoia-Baciu, din al doilea 
cel mai populat oraș din România, 

Cluj-Napoca! Într-o țară plină de 
păduri înspăimântătoare, această 
poiană de rău augur este subiectul 
a numeroase povești de groază, cu 
stafi i și apariții de OZN-uri făcând 
parte din folclorul care o 
înconjoară, toate acestea dându-i 
o amtosferă de tip Blair Witch.“
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PUBLICITATE

Ministrul Educaţiei şi 

Cercetării, Monica Anisie, 

a declarat că o decizie în 

ceea ce priveşte susţinerea 

tezelor din acest an şcolar 

va fi  luată în urma unor 

evaluări făcute de specia-

lişti din cadrul ministeru-

lui şi după consultarea cu 

ceilalţi actori din sistemul 

de învăţământ.

„Acest aspect se afl ă în eva-

luări. La momentul acesta, 

specialiştii din cadrul Minis-

terului Educaţiei realizează o 

astfel de evaluare. Trebuie să 

vă spun că, atunci când am 

realizat regulamentul pentru 

organizarea unităţilor de în-

văţământ, au fost consultaţi 

partenerii sociali, sindicate, 

vorbim aici şi despre asocia-

ţii de părinţi, Consiliul Elevi-

lor. Şi am luat atunci, la mo-

mentul începerii anului şco-

lar, o decizie. Dacă, însă, în 

contextul epidemiologic, va 

trebui să luăm alte măsuri, le 

vom lua, le vom analiza şi 

vom transmite ceea ce s-a de-

cis în cadrul ministerului spre 

consultare, ca şi data trecută, 

cu partenerii noştri”, a arătat 

ministrul Educaţiei.

Monica Anisie a adăugat 

că o comisie de specialişti va 

realiza o „adaptare a progra-

mei” pentru predarea online. 

„Am decis deja în cadrul Mi-

nisterului Educaţiei să existe 

o comisie formată din speci-

alişti care să realizeze o adap-

tare a programei de a preda 

online. Se analizează de că-

tre comisiile de specialitate 

din cadrul Ministerului Edu-

caţiei toate aspectele legate 

de acest lucru şi vă anunţăm 

că vom avea o conferinţă de 

presă în care vom preciza toa-

te măsurile referitoare la acest 

aspect”, a afi rmat Anisie.

Se vor ține tezele 
școlare în acest an?

Catalogul electronic, un 

proiect în valoare de aproa-

pe 50 de milioane de euro, 

va fi  lansat în licitaţie săp-

tămâna aceasta, a anunţat 

Marian Murguleţ, secretar 

de stat la Secretariatul 

General al Guvernului.

„Catalogul electronic este 

un proiect de circa 49 de mi-

lioane de euro – este fi resc ca 

la acest buget să existe dezba-

teri interne ca să ne asigurăm 

că este un proiect sustenabil. 

Săptămâna aceasta cel mai pro-

babil proiectul va fi  transmis 

spre SICAP (Sistemul Informa-

tic Colaborativ pentru mediu 

performant de desfăşurare al 

Achiziţiilor Publice pentru în-

ceperea licitaţiei – n.r.)”, a de-

clarat Murguleţ.

Declaraţiile secretarului de 

stat în cadrul Secretariatului 

General al Guvernului au fost 

făcute la evenimentul de lan-

sare a procesului de consul-

tare publică pentru elabora-

rea Strategiei privind digitali-

zarea Educaţiei 2021-2027.

Structura subiectului pen-

tru Evaluarea Naţională 

susţinută de elevii de 

a VIII-a la Limba şi litera-

tura română va fi  simpli-

fi cată, a declarat, 

la Biblioteca Centrală 

Universitară, ministrul 

Educaţiei şi Cercetării, 

Monica Anisie.

„Am primit feedback refe-

ritor la modelul de Limbă şi 

literatură română, model ce a 

fost pus în consultare publică, 

şi acel feedback a fost unul 

pozitiv, dar în acelaşi timp am 

avut şi câteva recomandări din 

partea profesorilor, părinţilor, 

chiar şi din partea elevilor. Una 

dintre aceste recomandări a 

fost aceea că ar trebui să sim-

plifi căm într-un fel acel model 

de subiect. Exact la acest lu-

cru se lucrează acum, şi anu-

me la faptul că structura su-

biectului pentru Evaluarea Na-

ţională pentru elevii de clasa 

a VIII-a la Limba şi literatura 

română va fi  una simplifi cată 

şi va fi  pus modelul respectiv 

pe site-ul Ministerului Educa-

ţiei, după ce ne vom consulta 

cu partenerii noştri şi cu ca-

drele didactice. Cred că este 

cel mai important lucru”, a 

spus Monica Anisie.

Catalogul electronic va costa 
50 milioane de euro

Structura Evaluării Naționale 
la Română, simplificată

Ministrul Educaţiei şi 

Cercetării, Monica Anisie, 

a declarat, ieri, că ia 

în calcul ca începând 

cu anul viitor bugetul 

Educaţiei să aibă o compo-

nentă de investiţii 

pentru digitalizare.

Monica Anisie a partici-

pat la evenimentul de lan-

sare a procesului de consul-

tare publică pentru elabora-

rea Strategiei privind digi-

talizarea Educaţiei, organi-

zat la Biblioteca Centrală U-

niversitară din Bucureşti. Ea 

a precizat că digitalizarea 

reprezintă „un proiect de 

prioritate zero”.

„Din 2021, ne gândim ca 

bugetul ministerului să ai-

bă o componentă de inves-

tiţii pentru digitalizare. Su-

mele vor fi atât din bugetul 

ministerului, cât şi din fon-

duri europene”, a spus Mo-

nica Anisie la Biblioteca Cen-

trală Universitară.

„Pentru generaţiile 
viitoare nu este târziu”

„Este un angajament în-

drăzneţ, o promisiune pen-

tru generaţiile viitoare, pe 

care toţi miniştrii Educaţiei 

trebuie să şi-l asume în ur-

mători ani, indiferent de cu-

loarea politică. (...) Este foar-

te clar că această strategie 

trebuie să devină un proiect 

de ţară. Pentru cei care vor 

spune că este prea târziu, eu 

le propun să se uite la copii 

lor care se afl ă încă la şcoa-

lă. Pentru generaţiile viitoa-

re nu este prea târziu. Din 

contră! Prin realizarea aces-

tei strategii pentru educaţie, 

construim de fapt viitorul 

pieţei muncii şi pregătim pi-

lonii pentru susţinerea unei 

creşteri economice sustena-

bile pentru următorii cel pu-

ţin 30 de ani. Un studiu re-

alizat recent arată că Româ-

nia are şanse de a-şi creşte 

competitivitatea economică 

într-un termen relativ scurt 

dacă va concentra sau, mai 

bine zis, se va concentra pe 

accelerarea digitalizării com-

petenţei spre o economie ba-

zată pe tehnologie. Acelaşi 

studiu spune că economia 

digitală ar putea reprezenta 

în 2030 cel puţin 20% din 

Produsul Intern Brut, un plus 

de aproximativ 50 de miliar-

de euro”, a susţinut minis-

trul Educaţiei şi Cercetării.

Monica Anisie a afi rmat că 

din anul 2010 şi până în 2019 

nu au fost alocaţi bani pentru 

investiţii în digitalizarea Edu-

caţiei. Iar anul acesta, a amin-

tit ea, Guvernul a aprobat 150 

de milioane de lei pentru achi-

ziţia de tablete şi încă 100 de 

milioane de lei pentru a se re-

aliza un stoc de rezervă, pen-

tru sprijinirea unităţilor de în-

văţământ şi a elevilor.

„După cum se ştie, mai sunt 

puşi la dispoziţie încă 150 de 

milioane de euro din fonduri-

le europene, din care se pot 

face achiziţii de dispozitive 

electronice pentru cei care au 

nevoie”, a arătat ministrul, pre-

cizând că pe parcursul acestui 

an „au fost formate atât cadre 

didactice din mediul urban, 

cât şi din mediul rural”.

Care sunt direcţiile 
de acţiune ale 
„Strategiei SMART-Edu”?

• Dezvoltarea de competenţe 

digitale la toate nivelurile de 

învăţământ cross-curricular, 

prin discipline de specialita-

te, prin activităţi formale şi 

non-formale;

• Susţinerea formării digitale 

iniţiale şi continue a cadrelor 

didactice;

• Îmbunătăţirea infrastruc-

turii digitale pentru reduce-

rea decalajelor de conectivi-

tate (conectare la internet, 

creare de reţele interne, do-

tare cu echipamente, asigu-

rare suport tehnic);

• Stimularea unităţilor şi in-

stituţiilor de învăţământ pen-

tru oferte educaţionale cu spe-

cializări şi califi cări digitale 

adecvate meseriilor viitorului;

• Realizarea de instrumente 

educaţionale digitale, încu-

rajarea inovării pentru adap-

tarea unor soluţii educaţio-

nale creative, interactive, cen-

trate pe elevi;

• Crearea de Resurse Educa-

ţionale Deschise atractive;

• Dezvoltarea şi multiplicarea 

parteneriatelor public-private 

prin participarea la reţele di-

gitale, inclusiv cu organisme 

europene şi internaţionale;

* Schimb de bune practici pe 

platforme educaţionale locale, 

naţionale de e-learning, respec-

tiv pe platforme internaţiona-

le (SELFIE, e-Twinning, s.a.);

• Încurajarea şi promovarea 

iniţiativelor privind siguranţa 

online, protecţia datelor, igie-

na cibernetică, etica IT;

• Dezvoltarea cadrului de pre-

viziune strategică pentru eco-

nomia verde şi adaptarea la 

meseriile viitorului.

Coronavirusul mută școala 
românească în era digitală
Bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării ar putea avea din 2021 
o componentă de investiţii pentru digitalizarea şcolilor. 
Care sunt direcţiile de acţiune ale Strategiei SMART-Edu?

Din anul 2010 şi până în 2019 nu au fost alocaţi bani pentru investiţii în digitalizarea Educaţiei din România
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O mamă a cărei fetiță, 

în vârstă de nici doi ani, 

s-a infectat cu COVID-19, 

a povestit experiența 

cutremurătoare pe care 

a avut-o în spital. Nu știa 

cum să își ajute copilul, 

lucru care a doborât-o.

După ce fi ica sa, în vârstă 

de un an și 10 luni s-a îmbol-

năvit de COVID-19, Ruxandra 

Dogaru, o mamă îngrijorată, a 

postat pe Facebook, de pe pa-

tul de spital, experiența terifi -

antă prin care trece. Întreaga 

poveste a început într-o zi de 

joi, în a treia săptămână de 

creșă, când înainte de culcare, 

femeia a observat că vocea co-

pilei sale este răgușită. Crezând 

că e o simplă răceală, nu s-a 

îngrijorat până în momentul în 

care fetița a făcut și febră.

Considerând că totul va fi  

bine, într-un fi nal părinții fetiței 

au decis să doarmă, dar noap-

tea a fost mai lungă decât și-

au imaginat. Au urmat mo-

mente în care starea copilului 

s-a agravat, începând cu pro-

blemele de respirație. Toată 

noaptea părinții au încercat să 

îmbunătățească situația cum 

știau, dar nimic nu mergea.

A apărut primul 
simptom COVID-19: febra

După ce au observat că fe-

bra fetiței continua să reapa-

ră, au decis să apeleze la un 

medic, care a prescris un tra-

tament, considerând că este 

vorba de o simplă viroză. Tes-

tul de COVID-19 a fost reco-

mandat ca soluție fi nală, în 

caz că situația se agravează.

După puțin timp și tatăl 

fetiței a început să prezinte 

simptome precum febră, dureri 

musculare și dureri în gât, iar 

starea sa de sănătate a devenit 

tot mai rea cu timpul. După în-

că o zi de chin în care tatăl și 

fi ica nu prezentau o evoluție 

în bine, a fost solicitat ajutorul 

de urgență prin 112.

Ajunși la Spitalul de Boli 

Infecțioase Brașov, cei trei au 

fost testați pentru COVID-19. 

După câteva zile au venit și 

rezultatele care arătau că soțul 

și fetița aveau COVID-19, fi -

ind nevoiți să se izoleze la do-

miciliu pentru 14 zile. Dar, 

starea lor s-a agravat... așa că 

aceștia nu mai puteau să 

aștepte 14 zile, iar fetița a fost 

internată în Spitalul Munici-

pal din Săcele. La Brașov nu 

mai erau locuri disponibile.

„Când am ajuns se însera, 

era frig și Eva (fetița – n.r.) 

adormise în ambulanță și mă 

gândeam «Cum e posibil așa 

ceva? De ce mi se întâmplă 

mie, nouă? Oare când vom ple-

ca de aici?» Mintea îmi era blo-

cată pe întrebări fără răspuns 

și o priveam pe Eva cum doar-

me și îmi spuneam că trebuie 

să fi u puternică, pentru ea! Mă 

bucuram că nu aveam simp-

tome și că pot avea grijă de 

ea”, a mărturisit mama fetiței.

Momente terifi ante 
după internarea fetiței

Chiar dacă au ajuns să pri-

mească ajutorul de care aveau 

nevoie, iar fetița ei era pe mâi-

ni bune, faptul că se afl au în 

spital din cauza coronaviru-

sului a terifi at-o pe femeie.

„Spitalul este curat, proas-

păt renovat, însă costumele 

albe ale doctorilor, asistenților 

și infi rmierilor, măștile și ce-

le 5 perechi de mănuși pe ca-

re le poartă te înspăimântă și 

te fac să realizezi că nu se joa-

că nimeni de-a boala (…) Am 

adormit, lângă Eva, în același 

pat îngust. Eu pe 15 cm, ea 

pe restul. Ea să fi e bine, să 

doarmă, să nu simtă greul de 

aici, atât îmi doream”, a mai 

adăugat mama fetiței.

Ziua următoare, după in-

ternare, fetița a primit îngriji-

rile necesare de la personalul 

medical. Totuși, momentul în 

care trebuia pusă branula a 

fost unul chinuitor, atât pen-

tru copil, cât și pentru mamă.

„Pentru Eva a urmat momen-

tul chinuitor cu pusul branulei, 

eu o țineam de picioare, infi r-

miera de cap, eu de o mână, iar 

asistenta încerca să îi găsească 

o venă unde să o înțepe. Au în-

ceput strigătele de ajutor «Ma-

ma, mama!», lacrimile i se scur-

geau pe obraz și eu mă simțeam 

neputincioasă. Nu reușeam să 

o liniștesc cu nimic...”, a dez-

văluit mama Evei.

Chiar dacă asistentele au 

reușit să o înțepe, sângele nu 

curgea, fi indcă se coagula. În 

acest timp și starea tatălui se 

agrava, care a rămas acasă. 

După scurt timp a fost inter-

nat și el la Brașov. Apoi, la un 

moment dat și femeia a reali-

zat că încep să îi apară simp-

tomele, primul fi ind pierderea 

mirosului. A fost testată pozi-

tiv și ea într-un fi nal, toată fa-

milia fi ind infectată.

„Știam că sunt șanse mari 

să fi u pozitivă, dar îmi doream 

să nu am simptome să pot să 

fi u în stare să am grijă de Eva 

și să fi u veselă pentru ea, deși 

a fi  vesel în spital e o utopie”, 

a povestit femeia.

Clipe inimaginabile 
din spital

Cu cât trecea mai mult timp, 

cu atât situația devenea mai 

sumbră. Fetița era supusă unor 

clipe delicate chiar și pentru 

un adult, iar starea mamei se 

agrava. Mâncarea din spital e-

ra nepotrivită pentru o copilă 

de nici doi ani, iar saloanele 

nu prezentau pic de intimida-

te. Tratamentul era unul greu 

de îndurat pentru copil, iar 

schimbatul branulei copleșitor.

„Evei i s-a schimbat în fi e-

care zi branula, din cauza fe-

brei i se spărgeau venele. A tre-

ia zi, au înțepat-o de 15 ori în 

trei etape. Începuse să se des-

hidrateze deja și avea nevoie de 

perfuzie urgent. Eva are vână-

tăi peste tot la mâini și picioa-

re și rămăsese ca variantă bra-

nula în frunte. La ultimele în-

cercări de a pune branula la pi-

cioare, am simțit că voi ceda cu-

rând, nu mai puteam îndura 

plânsul ei și rugămintele și atâ-

ta sânge, vată cu spirt și ace pes-

te tot în pat”, a scris Ruxandra.

După șapte zile de nenumă-

rate episoade de acest fel, cele 

două s-au externat pe propria 

răspundere, fi indcă fetița nu 

mai prezenta simptome. Ma-

ma încă tușea, dar decizia de 

a continua tratamentul acasă a 

fost luată la insistențele copi-

lei. După ce au ajuns acasă, 

chiar dacă se afl au în locul du-

pă care tânjeau cel mai mult, 

nu era la fel. Tatăl fetiței lipsea, 

fi ind că încă era internat în spi-

tal, iar casa era goală. Singurul 

lucru rămas era coronavirusul...

„Nu mai suport sângele, vata cu spirt!”
Povestea cutremurătoare a unei mame care şi-a văzut fetiţa de 2 ani suferind de COVID-19 

Eva, în vârstă de nici doi ani, s-a infectat cu COVID-19, trecând printr-o experiență cutremurătoare în spital

Chiar te scapă masca de COVID-19? Director medical Cluj: 
„Eu am două exemple concrete că m-a salvat”
Chiar dacă de la izbucni-

rea epidemiei de coronavi-

rus în România, acum 8 

luni, am fost cu toţii nevo-

iţi să purtăm masca de 

protecţie, care de multe ori 

ne dă impresia că ne sufo-

căm, există oameni care 

o consideră irelevantă.

Masca de protecţie nu este 

văzută de toată lumea ca fi ind 

efi cientă, dar oare chiar aşa es-

te? Directorul medical de la Spi-

talul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă din Cluj-Napoca, medicul 

Adela Golea, a dezvăluit că, în 

situaţia ei, masca i-a salvat via-

ţa de două ori până acum. „Am 

două exemple concrete că m-a 

salvat”, a declarat medicul, con-

form G4media.

Prima dată când masca a 

fost de mare ajutor în cazul 

directorului medical, a fost 

chiar la începutul pandemiei 

de COVID-19. Mai exact, mo-

mentul în care toată lumea a 

revenit în ţară din străinătate. 

Pe atunci nu se ştia încă de 

distanţare fi zică şi alte măsuri 

preventive, ceea ce făcea in-

teracţiunea cu o persoană in-

fectată mult mai periculoasă.

„Prima dată, la începutul 

pandemiei în primăvară, când 

am stat trei zile şi trei nopţi cu 

carantinaţii prin UPU (Unitatea 

de Primiri Urgenţe – n.r.), atunci 

când s-a deschis vama şi au ve-

nit toţi. Şi nu am păstrat nici 

distanţa de un metru şi jumă-

tate. Oamenii erau speriaţi, agi-

taţi, veneau lângă mine şi îi pu-

neam să vorbească de pe tele-

fonul meu cu autorităţile fi ind-

că voiau să plece din Cluj. Nu 

m-am îmbolnăvit. Am purtat 

mască şi mănuşi, atât”, a po-

vestit Adela Golea.

Masca, efi cientă şi în 
cazul unui contact direct

S-a întâmplat şi a doua oa-

ră ca masca de protecţie să îi 

aducă un sprijin imens doc-

torului clujean. De această da-

tă a fost vorba despre un con-

tact direct cu un coleg de mun-

că infectat cu COVID-19.

„A doua oară eram la 

schimb de tură şi starea unei 

paciente s-a înrăutăţit. Eram 

cu un coleg de-al meu, care e-

ra asimptomatic. Eu am înce-

put să intubez, el a început să 

facă compresiune toracică fi -

indcă pacienta era în stop. A 

doua zi după, marţi diminea-

ţa, colegul meu era pozitiv cu 

pneumonie, eu nu am avut ni-

mic fi indcă am avut masca ca 

protecţie. Masca. Deci sunt do-

uă exemple concrete. Eu am 

purtat-o neîncetat!”, a adău-

gat dr. Adela Golea.

Masca de protecţie este una 

dintre măsurile cu care am în-

ceput să ne obişnuim. Să îţi 

iei masca în momentul în ca-

re ieşi din casă a devenit de-

ja un lucru fi resc!

RUXANDRA DOGARU 
| mama Evei

„Am ajuns acasă... 
dar tati nu era și casa 
era goală și infectată 
cu nenorocitul ăsta 
de virus. Ne-am făcut 
o baie bună și am 
dormit neîntoarse cu 
gândul la tati, la soțul 
meu care era încă în 
spital. Încerc să fi u 
optimistă, să rămân 
puternică și să 
zâmbesc, deși sufl etul 
meu e rupt în bucăți 
pentru că toți am 
trecut prin această 
experiență 
traumatizantă deși 
am fost cei mai 
precauți dintre toți 
cunoscuții noștri.“

ADELA GOLEA | 
Directorul medical 
de la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
din Cluj-Napoca

 „La începutul 
pandemiei în 
primăvară am stat trei 
zile şi trei nopţi cu 
carantinaţii prin UPU 
(Unitatea de Primiri 
Urgenţe – n.r.), atunci 
când s-a deschis vama 
şi au venit toţi. Şi nu 
am păstrat nici 
distanţa de un metru 
şi jumătate. Oamenii 
erau speriaţi, agitaţi, 
veneau lângă mine şi 
îi puneam să 
vorbească de pe 
telefonul meu cu 
autorităţile fi indcă 
voiau să plece din 
Cluj. Nu m-am 
îmbolnăvit. Am purtat 
mască şi mănuşi“
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare păzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (4.7)

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

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

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

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

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 

băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

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

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

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

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

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

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 

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

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME �I PRENUME: 

ADRES�:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (3.7)

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

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curent electric în zonă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0748-882701. (3.7)

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

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (10.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0740-694047.

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-

fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (3.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (3.7)

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (3.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(3.7)

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

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

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, folosit doar o lună, preţ 
600 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0364-808316. (1.14)

¤ Vând calorifere de 1200 mm 
și de 500 mm. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

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

MOBILIER

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

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

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea 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 turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Cumpăr mere, pere pentru ţui-
că. Aștept telefoane la 
0746-723050. (1.14)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (3.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (3.7)

¤ Vând cizme de damă cu ca-
râmb înalt nr. 40, preţ 100 RON. 
Informaţii la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând sanuri pentru cizme mili-
tare înalte, nr. 41.42. Pentru alte 
detalii sunaţi la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (4.7)

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

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (11.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(11.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (10.14)

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

CITAŢII

¤ Se citează numiţii Kita Ioan, Ki-
ta Ecaterina, Lăpuşan Ioan, în da-
ta de 19.01.2021, ora 10.00, la 
Judecătoria Huedin, în dos. 
2442/242/2019, având ca obiect 
uzucapiune.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cate constatatoa-
re nr. 50996 din 30.06.2016 – 2 
buc, pentru activităţi la sediu și în 
afara sediului, pentru fi rma 
PIETRART DECOR S.R.L., 
J12/2515/2016, C.U.I. 
36269566. Se declară nule

¤ PUI FRESH DISTRIBUTION 
S.R.L., C.U.I. 32959350 pierdut 
certifi cat constatator cu activitate 
la punct de lucru nr. 21636 din 
29.03.2017, emis de O.N.R.C. 
Cluj. Se declară nul.

¤ Tarţa I. Semida, asistent medi-
cal generalist, cu domiciliul în 
Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 11, 
bl. A1, et. 3, ap. 63, judeţul Cluj, 
cod de identifi care fi scală 
35883451, pierdut certifi cat de 
înregistrare fi scală seria Am, nr. 
1201062. Îl declar nul.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca

aduce la cunoștința cetățenilor 
municipiului Cluj-Napoca 

faptul că începând cu ziua de 

luni, 26 octombrie 2020, 
se încheiat activitatea de agrement 

pe lacurile Chios si Gheorgheni 
din acest sezon.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – 
respectiv poziţiile A.1 + B.24-B.49 + C.1 – preţ de pornire 
839,205.72 lei + TVA

2) Imobil Magazin 6 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 6 + Stoc Magazin 6 – respectiv poziţiile A.2 + 
B.14-B.23 + C.2 – preţ de pornire 319,795.49 lei + TVA

3) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – respectiv poziţiile A.3 + B.50-B.197 + 
C.3 – preţ de pornire 3,296,759.55 lei + TVA

4)  Imobil Magazin 7 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 7 – respectiv poziţiile A.4 + B.1-B.13 – preţ de 
pornire 133,060.70 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

 Mijloace de Transport – preţ de pornire total 86,507.05 
lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 10.11.2020, ora 16:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 24.11.2020, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
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Ronaldinho 
are COVID-19

Fostul mare fotbalist brazilian 
Ronaldinho, câștigătorul 
Balonului de Aur în 2005, a 
anunţat, duminică, într-o înre-
gistrare difuzată pe 
Instagram, că a fost testat po-
zitiv la COVID-19, a asigurat 
că este asimptomatic. „Salut 
prietenii, familia, fanii, am fă-
cut testul Covid, rezultatul es-
te pozitiv, dar sunt bine, 
asimptomatic pentru mo-
ment”, a afirmat fostul jucător 
al echipelor FC Barcelona și 
Paris Saint-Germain. 
Ronaldinho, 40 de ani, va ră-
mâne în carantină într-un ho-
tel din Belo Horizonte, unde 
trebuia să participe la un eve-
niment organizat de un spon-
sor al stadionului Mineirao, în 
care a câștigat Copa 
Libertadores în 2013, cu echi-
pa locală Atletico Mineiro. 
Campionul mondial în 2002 
cu Selecao a fost deţinut și 
apoi plasat în arest la domici-
liu, din martie până în au-
gust, într-un hotel din 
Paraguay, împreună cu fratele 
său Roberto Assis, pentru uz 
de pașapoarte false.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Arbitrul Ovidiu Haţegan 

a fost delegat de UEFA la 

partida pe care echipa 

Atletico Madrid o va dispu-

ta, astăzi (ora 22:00), pe 

teren propriu, cu formaţia 

RB Salzburg, în Liga 

Campionilor la fotbal, infor-

mează site-ul ofi cial al FRF.

Haţegan va fi  ajutat la ce-

le două tuşe de arbitrii asis-

tenţi Octavian Şovre şi Sebas-

tian Gheorghe, în timp ce al 

patrulea ofi cial va fi  Fabio Ma-

resca din Italia.

Din camera VAR vor su-

perviza partida alţi doi ar-

bitri italieni, Marco Di Bello 

şi Paolo Valeri.

Azi, România va fi  repre-

zentată în Liga Campionilor 

de o altă brigadă, Istvan 

Kovacs fi ind la rândul său 

delegat la centru la meciul 

Lokomotiv Moscova – Ba-

yern Munchen (ora 19:55). 

Kovacs va fi  ajutat de Vasi-

le Marinescu şi Ovidiu Arte-

ne, iar cel de-al patrulea ofi -

cial va fi  Marius Avram. 

În camera VAR se vor afl a 

spaniolii Alejandro Hernan-

dez şi Guillermo Fernandez.

Haţegan şi Kovacs arbitrează în Liga Campionilor

Fundaşul cu origini congo-

leze a fost utilizat ca apără-

tor stânga în meciul de la 

Voluntari, însă nu a putut 

termina meciul pe teren din 

cauz unei accidentări.

Cestor s-a accidentat sin-

gur şi a suferit o accidentare 

la tendonul gleznei piciorului 

drept, o problemă care îl va 

ţine departe de gazon cel pu-

ţin 6 luni de zile.. Dan Petres-

cu a urmărit meciul cu forma-

ţia ilfoveană din tribune, fi -

ind suspendat după elimina-

rea din meciul cu FC Boto-

şani, dar cu toate astea a fost 

remarcat de camerele TV în 

momentul în care fundaşul 

lui CFR a părăsit terenul ac-

cidentat. „Bursucul” şi-a pus 

mâinile în cap, fi ind îngrijo-

rat de starea jucătorului său.

În meciul de la Voluntari, 

CFR Cluj şi-a impus din nou 

stilul de joc bine cunoscut în 

mandatul lui Dan Petrescu şi 

victoria a venit pe fi nalul par-

tidei. Campionii României au 

dominat meciul de la un capăt 

la altul, fi ind remarcate ocazi-

ile lui Alexandru Chipciu (ba-

ră din lovitură liberă) sau Luis 

Aurelio (şut de la 18 metri).

Golul victoriei a venit în mi-

nutul 72, atunci când Michael 

Pereira a driblat trei adversari 

în fl ancul stâng, a centrat pâ-

nă la Vojtus, iar atacantul slo-

vac a deviat cu capul spre Că-

tălin Itu, cel care a împins min-

gea în poartă din careul mic.

Victoria lui CFR Cluj a fost 

pusă la îndoailă doar în mi-

nutul 84 al partidei, atunci 

când Denis Ciobotariu a avut 

o intervenţie neglijenţă asu-

pra lui Alex Stoica. Funda-

şul lui CFR Cluj l-a lovit pe 

adversarul său în careu, dar 

arbitrul Lucian Rusandru a 

decis să acorde fault în atac, 

o decizie care l-a nemulţu-

mit pe Mihai Teja.

Faza petrecută în careul 

lui Bălgrădean a fost comen-

tată şi de Ioan Andone, fost 

antrenor la CFR Cluj şi ac-

tual preşedinte la FC Volun-

tari. „Eu zic că am avut un 

penalty în minutul 84, e un 

duel între Ciobotariu şi Sto-

ica, arbitrul a dat fault în 

atac. Chia şi aşa, nu putem 

emite pretenţii prea mari, să 

obţinem ceva dacă nu am 

avut ocazii să marcăm”, a 

spus Andone după joc.

CFR Cluj: Victorie plătită 
scump la Voluntari 
CFR Cluj a obținut un succes cu 1-0 împotriva echipei FC Voluntari

Mike Cestor a fost scos  pe o targă după ce accidentarea suferită în meciul cu FC Voluntari

FC Voluntari: Rîmniceanu – Costin (Mihai ’86), Balaur, 
Armaș, Kocic – Borţoneanu (Stoica ’78), De Lucas, Ion 
Gheorghe – A. Popa (Anderson ’86), Betancor (Ricardinho 
’78), Eric (Lopes ’61). Antrenor: Mihai Teja

CFR Cluj: Bălgrădean – Cestor (Susic ’64), Burcă, 
Ciobotariu, Manea – Deac (Soares ’85), Luis Aurelio, Itu 
(Djokovic ’80) – Pereira (Păun ’80), Vojtus (Rondon ’85), 
Chipciu. Antrenor: Dan Petrescu

Au evoluat echipele 
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