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și proiecte majore de dezvoltare. Pagina 4
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Cinci clujeni s-au ales 

cu dosar penal, dumini-

că, pentru infracţiuni 

legate de desfăşurarea 

alegerilor locale.

Potrivit purtătorului de 

cuvânt al Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, 

Andreea Vişan, alegerile s-au 

desfăşurat în condiţii nor-

male în secţiile de votare 

din judeţ. Până la ora 17:00, 

poliţiştii au primit 65 de se-

sizări privind desfăşurarea 

procesului electoral, însă 48 

dintre ele nu s-au confirmat.

Potrivit reprezentantei IPJ 

Cluj, poliţiştii au aplicat 3 

amenzi de 5.400 de lei şi au 

deschis cinci dosare pena-

le, pentru fraudă electorală 

şi coruperea alegătorilor. 

„Au fost sancţionate trei fap-

te de natură contravenţio-

nală, cu amenzi în valoare 

totală de 5.400 de lei, toto-

dată fiind întocmite 5 dosa-

re penale, pentru comiterea 

infracţiunilor de fraudă la 

vot, respectiv coruperea ale-

gătorilor”, a mai transmis 

Andreea Vişan.

Atât frauda electorală, cât 

şi coruperea alegătorilor se 

pedepsesc cu închisoarea de 

la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă şi interzicerea exer-

citării unor drepturi. Un do-

sar penal a fost deschis pe 

numele unui membru din 

secţia de votare nr. 126 din 

Cluj-Napoca, după ce aces-

ta ar fi votat din greşeală în 

secţie, deşi avea domiciliul 

stabil în Mărişel.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Electoral Judeţean 

(BEJ) Cluj, preşedintele 

secţiei a fost înlocuit, iar 

celui care a votat la Cluj-Na-

poca cu buletin de Mări-

şel, poliţiştii i-au deschis 

dosar penal. Un alt inci-

dent s-a înregistrat la sec-

ţia nr. 20 din Cluj-Napoca, 

unde procesul de vot a fost 

întrerupt timp de o oră, du-

pă ce un bărbat a introdus 

în urnă două buletine de 

vot cu aceeaşi autoritate, 

conform Adevărul.

Dosare penale pentru fraudă electorală 
și coruperea alegătorilor, în județul Cluj

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Alegerile locale din 

acest an s-au desfăşurat 

în condiţii speciale cau-

zate de pandemia de 

COVID-19. Clujenii s-au 

adaptat situaţiei delica-

te, dar au ieşit în număr 

destul de mic la vot.

Anul acesta, alegerile lo-

cale s-au desfăşurat în con-

diţii speciale. Oamenii au 

fost nevoiţi să poarte măşti 

de protecţie, să păstreze dis-

tanţa fizică şi să se dezin-

fecteze atât la intrarea în in-

stituţie, cât şi la intrarea în 

secţia de votare.

Clujenii au respectat toa-

te aceste norme de siguran-

ţă. Liceul Teoretic „Eugen 

Pora” din Cluj-Napoca a avut 

5 secţii de votare, iar fluxul 

votanţilor a fost constant.

„Oamenii au păstrat nor-

mele de siguranţă şi de dis-

tanţare socială, s-au com-

portat foarte civilizat. Toţi 

au păstrat normele impuse 

de noi şi nu au fost deloc 

reticenţi. Suntem mulţumiţi 

că avem un flux constant 

de votanţi şi mă bucură 

foarte mult că tineretul a 

ieşit la vot”, a declarat Ra-

coţean Rareş, membru al 

comisiei de votare, pentru 

Monitorul de Cluj.

Clujenii nu 
s-au înghesuit la vot

La una dintre secţiile de 

votare din Cluj Napoca, de 

la Liceul Teoretic „Eugen Po-

ra”, au fost înregistraţi 1.642 

de oameni, iar până la ora 

12:30, au votat abia peste 

200 de persoane.

„În primul rând, oamenii 

trebuie să poarte mască. 

Dezinfectarea mâinilor se 

face de două ori, la intrarea 

în instituţie şi la intrarea în 

secţia de votare. De aseme-

nea, se măsoară temperatu-

ra tuturor oamenilor care 

vor să intre şi să voteze. Ce-

tăţeanul se îndepărtează un 

metru după ce dă buletinul 

la verificat, şi îşi dă masca 

jos pentru câteva secunde 

pentru a fi identificat. Pe ur-

mă, cetăţeanul merge la alt 

reprezentant al secţiei unde 

primeşte ştampila şi cele pa-

tru buletine de vot. Intrarea 

se face pe o parte, iar ieşi-

rea se face pe altă uşă, pen-

tru a nu se intersecta oame-

nii între ei. Sunt înregistraţi 

în listele permanente la sec-

ţia numărul 5 de votare 1.642 

de persoane. Până la ora 

12:30, am avut doar peste 

200 de votanţi”, a declarat 

preşedintele secţiei de vota-

re, Paşcu Vasile Mircea.

„A fost o campanie 
electorală cam 
sărăcăcioasă!”

Clujenii au ieşit la vot 

pentru a alege cea mai bu-

nă opţiune pentru oraşul 

lor. Un cetăţean care a vo-

tat „pentru mai bine”, con-

sideră că în campania ele-

corală candidaţii nu au de-

pus mult efort.

„Am venit la vot pentru 

a-mi exprima opţiunea. Am 

venit să votez pentru mai 

bine. Nu sunt mulţumit de 

cum s-a desfăşurat campa-

nia electorală în acest an. 

Pe domnul Boc nici nu l-am 

văzut pe aici. Măcar de ne 

întâlneam în grupuri un-

deva în aer liber, şi să vi-

nă să îşi prezinte proiec-

tele. A fost o campanie 

cam sărăcăcioasă”, a sus-

ţinut un votant, pentru Mo-

nitorul de Cluj.

Vot pentru „mai bine”, 
după o campanie „sărăcăcioasă”
„A fost o campanie electorală cam sărăcăcioasă”, 
se plâng votanții din Cluj-Napoca. Alegătorii au respectat cu sfințenie 
măsurile de protecție impuse pentru desfășurarea scrutinului.

Până la ora 12:00, prezența la vot a fost de doar 13,46 % în tot județul Cluj

VIZIONEAZĂ REPORTAJUL VIDEO 
DESPRE CUM AU VOTAT CLUJENII!

VOTANȚI

279.022
de cetățeni cu drept 
de vot au fost înscriși 
pe liste, în Cluj-Napoca
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Emil Boc | candidat PNL

„Am votat cu acea echipă 

care are viziunea și proiectele 

necesare să mențină Clujul pe 

primul loc, prin investiții și lo-

curi de muncă bine plătite la 

Cluj. Am votat cu acea echipă 

care știe să construiască și nu 

să dezbine, cu acea echipă ca-

re menține Clujul în liga cam-

pionilor în materie de inova-

re, cu acea echipă care asigu-

ră că în oraș nimeni nu este 

uitat și nu este abandonat, cu 

acea echipă care modernizea-

ză Clujul în toate domeniile 

prin creșterea calității vieții în 

educație, în sănătate, în locuri 

de muncă, mediu, infrastruc-

tură, parcuri, cu acea echipă 

care fructifi că avantajele com-

petitive ale Clujului. Acest oraș 

este puternic datorită oameni-

lor lui. Această echipă, cu ca-

re am votat știe să pună pe 

primul loc oamenii, talentele, 

resursele și să valorifi ce acest 

lucru în interesul tuturor. Mă 

bucur că procesul se desfășoară 

normal electoral și am încre-

dere în clujeni.”

Emanuel Ungureanu | 
candidat 
Alianța USR-PLUS
„A ieșit soare la Cluj, sunt 

optimist. Avem un număr 

mare de clujeni care înţeleg 

că viaţa noastră poate fi mai 

frumoasă şi în cartiere şi nu 

numai în centru. Puţin nu 

este de ajuns, vrem mai mult, 

mai repede, mai bine. Am 

venit cu speranţă că părin-

ţii şi copiii, cei cu probleme 

de sănătate, vor avea un oraș 

modern un oraș european, 

cu ritm de creştere care să 

se vadă din Valea Fânaţelor, 

până în Mărăşti, Mănăştur, 

Iris, Sopor, să avem un trai 

decent peste tot.”

Daniel Buda | 
președinte PNL Cluj

„Am votat pentru continu-

itate la Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca, pentru con-

tinuitate la Consiliul Județean 

Cluj. Pentru acele echipe ca-

re timp de mai multă vreme 

au performat atât la nivelul 

județean, cât și la nivelul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, pen-

tru acele echipe care repre-

zintă garanția unei vieți mai 

bune pentru cetățenii județului 

Cluj, pentru cetățenii muni-

cipiului Cluj-Napoca. Am con-

vingerea că aceste echipe pe 

care le-am votat vor ști ca pe 

viitor să aducă Clujul pe co-

te cât mai înalte din punct de 

vedere al dezvoltării. Deja 

suntem la nivelul municipiu-

lui Cluj-Napoca la un nivel 

de trai comparativ social din 

occident și cu siguranță pro-

iectele și viziunea lor pe mai 

departe va consolida acest 

parcurs european.”

Remus Lăpușan | 
președinte PRO 
România Cluj
„Am venit cu încredere la 

vot. Am venit cu credința că 

lucrurile se vor schimba în bi-

ne. Sunt multe lucruri care 

trebuie schimbate în județ. 

Cred că tot ce am discutat cu 

clujenii în această campanie 

trebuie să devină realitate. Tre-

buie să fi m foarte atenți în tot 

ceea ce înseamnă investiții în 

sănătate. Trebuie să fi m atenți 

cu producătorii locali. Cred 

că trebuie să ne apucăm cu 

toţii de treabă, cred că putem 

fi  mult mai inovativi şi atenţi 

cu tot ceea ce înseamnă dez-

voltarea judeţului Cluj. Cred 

că Clujul merită mai mult şi 

că suntem echipa potrivită 

pentru a face acest lucru.”

DECLARAȚII LA VOT

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Tinerii sunt criticaţi dur 

cu privire la dezinteresul 

lor pentru politică, viito-

rul ţării sau conducerea 

acesteia. Totuşi, aceste 

păreri aparţin oamenilor 

vârstnici care sunt nemul-

ţumiţi fi e de faptul 

că votul lor nu schimbă 

nimic în bine, 

fi e că votul tinerilor 

aduce schimbări care 

nu sunt în favoarea lor.

Monitorul de Cluj a discu-

tat cu câţiva tineri pentru a 

afl a ce schimbări aşteaptă ei 

de la clasa politică, de la oa-

menii cu care au votat sau 

care a fost motivul pentru 

care nu şi-au exercitat drep-

tul la vot. Alexandra abia a 

împlinit 18 ani, dar a mers 

hotărâtă la urne.

„Poate pare un lucru nor-

mal, lipsit de importanţă sau 

poate pare că unii oameni vo-

tează doar pentru că aşa fac 

alţii, însă pentru mine aceas-

tă treabă stă puţin diferit. Eu 

merg la vot pentru că este 

dreptul meu ca cetăţean de a 

alege şi nu consider că lipsi-

rea de la vot e o soluţie pen-

tru cei cu o boală numită «le-

ne». Toţi vrem o schimbare, 

însă nimeni nu mişcă un de-

get pentru a face acest pas. 

Despre sistemul politic nu sunt 

prea multe de zis, căci aştep-

tările noastre, ale cetăţenilor, 

sunt mari, însă faptele lor sunt 

în proporţie de 70% nule. 

M-am învăţat să nu mai am 

aşteptări, însă mi-a rămas un 

dram de speranţă. Speranţa 

că lumea însă mai poate fi  

schimbată. Astfel, aleg să merg 

la vot şi să decid singură asu-

pra a ceea ce vreau”, ne-a 

spus Alexandra.

Pentru unii tineri, oricât de 

mare ar fi  fost dorinţa de a 

vota, frica de COVID-19 a de-

păşit acea dorinţă. Doi prie-

teni, Adriana şi Mircea, au 

spus că nu au dorit să rişte. 

„Eu nu m-am dus din cauza 

COVID-ului. Nu m-am simţit 

în siguranţă şi nu am vrut să 

risc. Dacă nu era epidemia, 

mă duceam. Şi în alţi ani am 

fost”, a explicat Adriana. „Eu 

nici atât nu am vrut să risc. 

Mai bine stau în siguranţă în 

pat. Sunt mai liniştit. În plus, 

cu cine naiba să votez? Sunt 

sătul de toate aceste gunoa-

ie”, a completat Mircea.

Votul nu se poate 
da de la distanţă

Unii tineri au întâmpinat 

clasica problema a alegerilor 

locale, când nu îşi pot exerci-

ta dreptul la vot, decât în lo-

calitatea lor.

„Am 26 de ani. Aş fi  mers 

la vot dacă nu eram într-o al-

tă ţară. Atunci când s-au or-

ganizat secţii de votare în stră-

inătate, am lipsit o singură da-

tă în ultimii 7 ani. Bănuiesc 

că toată lumea se aşteaptă să 

fi e mai bine, dar pare un lu-

cru imposibil indiferent pe ci-

ne votezi”, ne-a spus Raluca.

„Am venit la facultate cu 

o săptămână înaintea înce-

perii anului universitar. Stau 

foarte departe şi nu am avut 

cum să mă întorc în oraşul 

natal să votez. Mi-am exer-

citat acest drept de când am 

împlinit 18 ani şi îmi este 

foarte ciudat să ştiu că sunt 

alegeri, iar eu nu pot vota. 

Sper, totuşi, că locuitorii ora-

şului meu vor face alegerea 

potrivită şi voi avea parte 

de surprize plăcute când mă 

voi întoarce în oraş, după 

terminarea facultăţii”, a de-

clarat Ioana.

„Este dreptul nostru să vo-

tăm. Aşa că, de ce să-l irosim? 

Schimbarea stă în noi, fi ind o 

generaţie tânără. Trebuie să 

contribuim mereu la schim-

bare pentru a deveni cea mai 

bună variantă a noastră”, a 

spus Sabrina.

Procentul la vot nu a fost 

grozav în acest an şi multă 

lume poate spune că acest 

lucru a fost cauzat de pan-

demie, oamenii fi ind îngri-

joraţi pentru sănătatea lor. 

Cu toate acestea, acest lucru 

a lăsat în umbră, în acest an, 

discuţiile privitoare la dez-

interesul tinerilor cu privire 

la viitorul lor. Ei îşi doresc 

o schimbare, însă nimeni nu 

le dovedeşte că această 

schimbare se va putea în-

tâmpla dacă ei vor vota.

De ce (nu) au votat tinerii la alegerile locale? 

Candidatul independent 

Nicuşor Dan, susţinut 

de(PNL şi Alianţa 

USR-PLUS, a obţinut, 

duminică, 47,2% din votu-

rile pentru funcţia de pri-

mar general al Capitalei, 

iar actualul edil, Gabriela 

Firea, candidatul PSD, a 

fost creditată cu 39%, 

potrivit rezultatelor 

exit-poll-ului realizat de 

CURS -Avangarde.

La Iaşi în schimb, PNL a 

înregistrat o premieră abso-

lută în ultimele trei decenii. 

Ministrul Mediului, Costel 

Alexe, candidatul PNL la pre-

şedinţia Consiliului Judeţean 

Iaşi, a declarat că „îl bucu-

ră foarte mult” că PNL a câş-

tigat la Iaşi pentru prima da-

tă în 30 de ani atât Primăria 

(prin actualul edil Mihai Chi-

rica), cât şi judeţul.

Primarul municipiului Ora-

dea, Ilie Bolojan şi candidat 

PNL la funcţia de preşedinte 

al Consiliului Judeţean (CJ) 

Bihor, a afi rmat că „este cert” 

că noul primar al municipiu-

lui este Florin Birta, actualul 

viceprimar şi liderul PNL Ora-

dea. Conform unui exit-poll, 

Birta ar fi  câştigat cu 45%.

La malul Mării Negre, 

candidatul PNL şi candida-

tul Alianţei USR-PLUS la Pri-

măria municipiului Constan-

ţa, Vergil Chiţac şi Stelian 

Ion, au obţinut acelaşi pro-

cent în urma voturilor ex-

primate, respectiv 29%. 

Schimbare şi la Timişoara, 

unde actualul edil Nicolae 

Robu (PNL) şi-a recunoscut 

înfrângerea în faţa lui Do-

minic Fritz (USR-PLUS).

La Craiova, candidatul PSD, 

Lia Olguţa Vasilescu, a decla-

rat că primele rezultate arată 

că PSD are atât funcţia de pri-

mar, cât şi cea de preşedinte 

al Consiliului Judeţean Dolj.

Nicuşor Dan, noul 
primar în Bucureşti. 
Premieră PNL la Iaşi.

ORA 23:50. Actualul edil-şef, 

Emil Boc, a obţinut fără prea 

mari emoţii cel de-al cincilea 

mandat de primar al munici-

piului Cluj-Napoca. La închi-

derea ediţiei, procesul de 

numărare a voturilor era 

în plină desfăşurare.

Primele rezultate ale exit 

poll-ului realizat duminică sea-

ră îl plasează câştigător la 

Cluj-Napoca pe Emil Boc, can-

didatul Partidului Naţional Li-

beral (PNL), cu o majoritate 

confortabilă. El ar fi  urmat de 

principalul său contracandidat, 

deputatul Emanuel Ungureanu 

(Alianţa USR-PLUS).

Doar o treime 
dintre clujeni au votat

Potrivit cifrelor furnizate de 

Autoritatea Electorală Permanen-

tă (AEP) la ora 21:00, ora închi-

derii urnelor, numărul clujenilor 

care au ieşit la vot era de 99.153, 

adică puţin peste o treime 

(35,53%) din totalul de 279.022 

alegători înscrişi pe listele per-

manente şi complementare.

Practic, la Cluj-Napoca s-au 

prezentat doar 96.680 de votanţi 

pe listele permanente şi com-

plementare, 2.179 de alegători 

pe listele suplimentare, respec-

tiv 294 de votanţi cu urnă mo-

bilă. Trebuie menţionat, că la 

alegerile locale din 2016, 44,8% 

din cei 280.000 de clujeni s-au 

prezentat la urne, cu mult pes-

te numărul din acest an.

De precizat însă, că nici la ni-

vel judeţean nu au fost mai har-

nici clujenii. Astfel, doar 42,9% 

din cei 618.541 de alegători, adi-

că un total de 265.380 votanţi au 

ieşit să pună ştampila pe aleşii lo-

cali, Clujul fi ind printre judeţele 

codaşe la nivel naţional, în faţa 

municipiului Bucureşti însă, afl at 

la coada clasamentului (36,9%).

8,4 milioane de români 
şi-au ales primarul

Din cei 18.295.485 de votanţi 

înscrişi pe listele permanente şi 

complementare la nivel naţio-

nal, au ieşit să voteze puţin pes-

te 8,4 milioane de alegători, mai 

precis 8.420.739 de votanţi, adi-

că 46,02% din total.

CLUJUL CELOR NICI 100.000 DE ALEGĂTORI

Boc, pentru a cincea oară 
la cârma Clujului!
Ales pentru prima oară în 2004, actualul edil a câștigat detașat 
cel de-al cincilea mandat consecutiv

Emil Boc a câștigat fără emoții cel de-al cincilea mandat de primar

Candidatul Partidului Naţional Liberal (PNL), Bogdan Pivariu 
a câștigat alegerile locale 2020 din cea mai mare comună a 
României în faţa lui Horia Șulea, asta deși actualul edil era 
considerat de mulţi principalul favorit. Potrivit primelor date 
după numărătoarea voturilor, Bogdan Pivariu a fost desem-
nat învingător în aproape toate secţiile de votare.

Tânărul Bogdan Pivariu (PNL) 
l-a detronat pe demisul Horia Şulea

Longeviva Lucia Suciu, pentru a cincea 
oară primăriţă la Chinteni

Magdalena Lucia Suciu (PSD) va rămâne în funcţia de 
primar al localităţii Chinteni și pentru următorii patru ani. 
„Primăriţa din Chinteni” a anunţat duminică seara, pe pagina 
sa de Facebook, cea de-a cincea victorie.

„Mulţumesc tuturor celor care mi-aţi acordat încrederea 
dumneavoastră, votând pentru continuitate in comuna 
Chinteni! Un nou început, noi provocări cărora, cu siguranţă, 
le vom face faţă împreună. Un nou mandat dedicat 
dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei Chinteni, în 
care proiecte importante vor fi  fi nalizate și altele noi vor 
prinde contur”, a transmis Magdalena Lucia Suciu.
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca va gestiona 

peste 100 de proiecte care 

se afl ă deja în desfăşurare 

şi un buget anual de peste 

350 de milioane de euro. 

De precizat, că bugetul 

local al Clujului este 

jumătate din bugetul sec-

torului 1 din Bucureşti.

În perioada 2016-2020, Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca a fi nalizat 160 de pro-

iecte, având alte 118 de pro-

iecte în derulare.

Bugetului total al Primări-

ei Cluj-Napoca pentru proiec-

tele anului 2020 este de 

1.688.301.000 de lei (circa 350 

de milioane de euro). Din acest 

buget, veniturile sunt în su-

mă de 1.485.459.361 de lei, 

iar cheltuielile bugetului ge-

neral sunt în sumă de 

1.688.301.000 de lei.

Ce aşteptări au „veteranii” 
în următorii patru ani?

Clujenii doresc investi-

ţii mai mari în educaţie, 

transport public modern, 

crearea de locuri de mun-

că în industriile competiti-

ve, dar şi noi unităţi me-

dicale moderne.

În infrastructura educaţio-

nală există în desfăşurare 20 

de proiecte, iar câteva dintre 

acestea sunt: modernizare, ex-

tindere şi reabilitare termică 

pentru Liceul Teoretic „Onisi-

for Ghibu” (fonduri europe-

ne), Şcoala Gimnazială „Ni-

colae Iorga” (fonduri europe-

ne), creşă nouă pe strada Gri-

gore Alexandrescu (90 de lo-

curi), modernizare şi extinde-

re grădiniţa „Căsuţa Poveşti-

lor” (strada Bucureşti nr. 22, 

din fonduri europene).

În ceea ce priveşte dome-

niul transportului public, pro-

iectele din prezent sunt lega-

te de Clujul metropolitan: Cen-

tura Metropolitană, proiect de 

150 de milioane de euro fi -

nanţat din fonduri europene, 

dar şi trenul metropolitan, me-

troul, conectarea Clujului la 

Autostrada Transilvania sau 

construirea campusului uni-

versitar metropolitan.

De asemenea, mai multe 

proiecte se axează pe extin-

derea flotei de autobuze elec-

trice, tramvaie şi troleibu-

ze, extinderea liniilor de tro-

leibuz şi a liniilor de auto-

buze şcolare.

Ce îşi doresc tinerii de la 
noul mandat de primar?

Tinerii doresc spaţii verzi, 

străzi smart, locuri de recre-

ere, dar şi un sistem educaţi-

onal cât mai digitalizat.

Câteva dintre proiectele 

legate de parcuri, spaţii ver-

zi şi zone de recreere sunt: 

Parcul Tineretului, Pădurea 

Clujenilor (Bld. Muncii f.n. 

– 21,3 ha), Parcul Est (54 

ha), dar şi alte zone verzi 

care însumă un total de pes-

te 100 de hectare.

Cât despre ecologia urba-

nă, un proiect interesant ar fi  

modernizarea Casei de Cultu-

ră a Studenţilor – refaţadiza-

re şi asigurarea accesului per-

soanelor cu dizabilităţi, ame-

najarea unei faţade verzi pe 

o clădire proprietatea muni-

cipiului – proiect pilot.

Despre digitalizarea şi ino-

varea oraşului, Primăria are 

în desfăşurare următoarele 

proiecte: aplicaţie de accesi-

bilizare a Registraturii pen-

tru nevăzători, moderniza-

rea aplicaţiei CTP, revitali-

zarea zonei Parcului Etno-

grafi c „Romulus Vuia” – Pă-

durea Hoia-Baciu.

Alte proiecte în desfăşu-

rare sunt legate de pietona-

lizarea mai multor zone din 

oraş, printre care trebuie 

menţionate strada Mihail 

Kogălniceanu şi străzile adi-

acente, Piaţa 14 Iulie din 

cartierul Grigorescu sau zo-

na Bisericii Sfântul Petru din 

cartierul Mărăşti. O lucrare 

care se apropie de finaliza-

re este reabilitarea Pieţei Lu-

cian Blaga, dar şi a scuaru-

lui CEC.

Care e miza fotoliului de primar în Cluj-Napoca?
Ce aşteptări au tinerii în următorii patru ani de la primarul Clujului? 
Sute de proiecte sunt în derulare, buget generos pus la bătaie pentru modernizarea oraşului.

Primarul Clujului va gestiona peste 100 de proiecte care se afl ă deja în desfăşurare, dar şi un buget anual de peste 350 milioane de euro



luni, 28 septembrie 2020 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 5

Cluj-Napoca oferă cele mai 

bune servicii online, potri-

vit profesorilor Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca (UBB), după o 

evaluare a guvernării elec-

tronice din oraşele din 

România. Capitala 

Bucureşti se afl ă 

în coada clasamentului!

Printr-o evaluare recen-

tă a implementării şi efi-

cenţei guvernării în Româ-

nia, realizată de specialiş-

tii Facultăţii de Ştiinţe Po-

litice, Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC) din 

cadrul UBB, s-a constatat 

că municipiul Cluj-Napoca 

oferă cele mai bune servi-

cii online.

Specialiştii au făcut un in-

dex de evaluare a serviciilor 

online oferite cetăţenilor şi 

companiilor. „Pentru a măsu-

ra progresele în implementa-

rea guvernării electronice la 

nivel local, am creat un index 

de evaluare a serviciilor onli-

ne (în principal servicii 

front-offi ce) oferite cetăţeni-

lor şi companiilor.

Scorul este doar 
„o fotografi e de moment”

Cu instrumentul nou creat 

au fost evaluate paginile web 

ofi ciale ale oraşelor şi muni-

cipiilor din România. Indexul 

are 47 de indicatori, împărţiţi 

în cinci categorii, fi ecare cu o 

anumită pondere în nota fi -

nală: Ergonomie (15%), Con-

ţinut (25%), Servicii online 

(25%), Participare şi implica-

rea cetăţenilor (20%), Secu-

ritatea şi protecţia datelor per-

sonale (15%). Punctajul ma-

xim care putea fi  obţinut es-

te de 100.

„Scorurile prezentate tre-

buie înţelese doar ca o foto-

grafi e de moment, care poa-

te fi  infl uenţată de factori tre-

cători (de pildă, o serie de 

oraşe sunt în proces de actu-

alizare a site-urilor, ceea ce 

face ca, în momentul evaluă-

rii, o parte din servicii să nu 

fi e disponibile). De asemenea, 

au fost punctate doar servici-

ile funcţionale în momentul 

vizitării de către evaluatori a 

site-ului”, a explicat Nicu Urs, 

prodecanul FSPAC.

Cluj-Napoca oferă cele 
mai bune servicii online

După ce Primăria comunei 

Floreşti a inaugurat cu 

fast nocturna de 93.000 de 

euro de pe stadionul din 

localitate, în cadrul unui 

eveniment la care au par-

ticipat aproximativ 400 de 

persoane, care nu au res-

pectat nicio regulă de dis-

tanţare fi zică, a fost des-

chis un dosar penal.

Parchetul de pe lângă Ju-

decătoria Cluj-Napoca a întoc-

mit un dosar penal sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunii de ză-

dărnicirea combaterii bolilor.

„În data de 19.09.2020, pe 

rolul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Cluj-Napoca s-a 

înregistrat dosarul penal cu 

nr. 5185/P/2020, dosar în ca-

re se desfăşoară urmărirea pe-

nală in rem sub aspectul să-

vârşirii infracţiunii de zădăr-

nicirea combaterii bolilor, prev. 

de art. 352 alin. 1 C.pen., con-

stând în aceea că, în contex-

tul stării de alertă şi a măsu-

rilor de prevenire sau comba-

tere a bolii infectocontagioa-

se SARS-COV-2, luate la nivel 

naţional, la data de 19.09.2020, 

ora 19:00, pe str. Someşului 

din localitatea Floreşti, jud. 

Cluj, era în desfăşurare o ma-

nifestaţie ocazionată de inau-

gurarea instalaţiei de noctur-

nă a terenului de fotbal, adu-

nare la care au participat un 

număr de aproximativ 400 de 

persoane, fără a se respecta 

măsurile de distanţare socia-

lă”, potrivit unui comunicat 

al Parchetului de pe lângă Ju-

decătoria Cluj-Napoca.

Reamintim că, în luna apri-

lie, Primăria comunei Floreşti 

a achiziţionat, prin vânzare 

directă, fără licitaţie, o insta-

laţie de nocturnă în valoare 

de 450.000 de lei, adică pes-

te 93.000 de euro, profi tând 

de faptul că în perioada stă-

rii de urgenţă nu a fost nevo-

ie de licitaţie pentru proiecte-

le de până la 450.200 de lei.

Chiar dacă mulţi dintre fl o-

reşteni nu ştiau, comuna are o 

echipă de fotbal care se numeş-

te ACS Floreşti, dar care evolu-

ează în Liga a 4-a din judeţul 

Cluj. Echipa comunei ar fi  tre-

buit să joace barajul de promo-

vare în Liga a 3-a în această va-

ră, dar s-a retras pe motiv că nu 

există susţinere fi nanciară.

Dosar penal 
după inaugurarea 
nocturnei din Floreşti

Zeci de angajaţi de la 

Regionalele Căile Ferate 

Române (CFR) Călători 

din Bucureşti, Braşov, 

Cluj, Iaşi sau Craiova 

au fost vizaţi în ultimii 

ani de un amplu dosar 

de corupţie.

Potrivit dosarului, faptele 

au fost petrecute în urmă cu 

aproape un deceniu. Conform 

Adevărul, mulţi dintre aceş-

ti angajaţi au încheiat acor-

duri de recunoaştere cu pro-

curorii, acestea fi ind valida-

te în ultimele luni de instan-

ţele de judecată.

Astfel, Tribunalul Braşov 

a validat acordurile de recu-

noaştere ale angajaţilor CFR 

acuzaţi pentru fapte de co-

rupţie. În aceste dosare, in-

culpaţii au scăpat cu pedep-

se mici, de doar câteva luni 

închisoare cu suspendare. Din 

cauza numărului mare de in-

culpaţi, cercetările procuro-

rilor au durat ani de zile.

Scandalul de corupţie în 

care au fost implicaţi „naşii” 

de la CFR s-a iscat în octom-

brie 2012. Atunci, procurorii 

au ridicat pentru audieri 169 

de persoane angajate la Re-

gionalele CFR Călători din 

Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi 

şi Craiova, iar dintre acestea 

124 au fost propuşi pentru 

arestare preventivă.

„Naşii” CFR foloseau 
un limbaj codifi cat

Ulterior, în 2014, au fost 

trimişi în judecată în acest 

dosar peste 30 de angajaţi ai 

Regionalei CFR Braşov. În ca-

zul angajaţilor care şi-au re-

cunoscut faptele, cercetările 

au fost disjunse. De altfel, 

procurorii Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Braşov au 

interceptat mai multe convor-

biri între conductorii şi şefi i 

de tren prin care se anunţau 

unii pe alţii despre banii pe 

care urma să îi ia.

Angajaţii CFR erau extrem 

de prudenţi în discuţiile te-

lefonice, folosind un limbaj 

codifi cat, cu elemente de ar-

gou – „a cârji, chiori, colet, 

a încărca trenul, a sta cu mor-

tul pe tine sau tren bun”. Con-

trolorii de tren au fost acu-

zaţi că au încasat ilegal su-

me cuprinse între 3 şi 60 de 

lei, în funcţie de rută, de la 

călătorii fără bilete.

„Naşii” au fost intercep-

taţi şi cum îi mituiau pe su-

periori pentru a închide ochii 

la supra-controale sau pen-

tru a-i scăpa de anchetele 

interne. De anchetă au fost 

vizaţi nouă inspectori de 

specialitate – supracontro-

lorii. Dintre aceştia, 5 erau 

angajaţi la Braşov, 3 la Bu-

cureşti şi unul la Cluj-Na-

poca. Ei erau mituiţi de sub-

alterni cu bani, băuturi al-

coolice sau diverse bunuri 

(expresoare de cafea sau al-

te electrocasnice).

Zeci de „naşi”de la CFR Călători, iertaţi de pedepse. 
S-au căit şi au recunoscut că au dat şpagă!

Aeroportul Internaţional „ 

Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca va benefi cia 

de 8,5 milioane de lei pen-

tru compensarea pierderi-

lor înregistrate din cauza 

pandemiei de COVID-19.

Din pricina pandemiei de co-

ronavirus, aeroportul din 

Cluj-Napoca a avut pierderi con-

siderabile. Guvernul României 

oferă un sprijin fi nanciar de pes-

te 8,5 milioane de lei pentru 

compensarea pierderilor.

Totodată, Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca se numără prin-

tre primele aeroporturi care 

au obţinut acreditarea „Air-

port Council International 

Health Accreditation”.

„Această acreditare este o 

recunoaştere a eforturilor noas-

tre în a oferi standarde de î-

naltă calitate în ceea ce priveş-

te siguranţa şi sănătatea pasa-

gerilor, a angajaţilor şi a tutu-

ror partenerilor care îşi desfă-

soară activitatea pe aeroport”, 

au scris reprezentanţii Aero-

portului Cluj, pe Facebook.

Trafi cul Aeroportului Cluj 
a scăzut la o treime

Guvernul a adoptat o Or-

donanţă de Urgenţă în acest 

sens, care cuprinde şi alte ae-

roporturi din ţară.

„Anterior, Guvernul a apro-

bat un Memorandum pentru 

instituirea acestei scheme de 

ajutor de stat pentru aeropor-

turile regionale cu un trafi c 

de pasageri mai mare de 

200.000 de persoane, până la 

un milion de persoane pe an. 

Bugetul alocat acestui ajutor 

este de 22,2 milioane de lei. 

Vor benefi cia aeroporturile re-

gionale de la Iaşi, Bacău, Cluj, 

Craiova şi Sibiu”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Gu-

vernului, Ionel Dancă.

Aeroporturile care au mai 

puţin de 200.000 de pasageri 

pe an au benefi ciat deja de 

acest sprijin fi nanciar. În ul-

timele luni, trafi cul de pe ae-

rogara clujeană a fost la apro-

ximativ o treime faţă de anul 

trecut, totul din cauza pande-

miei de coronavirus.

Aeroportul Cluj asigură 
siguranţa pasagerilor

„Aeroportul Internaţional 

«Avram Iancu» Cluj este pri-

mul aeroport din România şi 

de asemenea printre primele 

din Europa care a obţinut «Air-

port Council International 

Health Accreditation». Acredi-

tarea a fost obţinută ca urma-

re a implementării măsurilor 

de prevenire a răspândirii vi-

rusului SARS-CoV-2 şi este o 

recunoaştere internaţională a 

eforturilor şi a angajamente-

lor asumate de Aeroportul In-

ternaţional Cluj pentru asigu-

rarea unor standarde de înal-

tă calitate în ceea ce priveşte 

siguranţa şi sănătatea pasage-

rilor, a angajaţilor şi a tuturor 

partenerilor care îşi desfăşoa-

ră activitatea pe aeroport”, se 

arată într-un comunicat al ae-

roportului clujean.

Potrivit sursei citate, pro-

gramul de măsuri implemen-

tat de Aeroportul Cluj, în ur-

ma căruia a fost obţinut certi-

fi catul de acreditare, a fost în-

tocmit în acord cu cerinţele şi 

standardele internaţionale re-

comandate de Organizaţia In-

ternaţională a Aviaţiei Civile 

(ICAO), în conformitate cu Pro-

tocolul COVID-19, elaborat de 

Agenţia Europeană pentru Si-

guranţa Aviaţiei (EASA) şi le-

gislaţia naţională.

„Această acreditare interna-

ţională confi rmă încă o dată că 

obiectivul principal al Aeropor-

tului Cluj este siguranţa, secu-

ritatea şi sănătatea pasagerilor. 

Apreciez în mod deosebit efor-

tul extraordinar depus de an-

gajaţii aeroportului, de institu-

ţiile şi societăţile din perime-

trul aeroportului pentru reali-

zarea condiţiilor corespunză-

toare pentru companiile aerie-

ne, pentru pasageri, pentru ob-

ţinerea acestui certifi cat şi pen-

tru relansarea activităţii”, a de-

clarat directorul general al Ae-

roportului Cluj, David Ciceo.

Aeroportul Cluj, răsplătit 
pentru efortul împotriva COVID-19
Aeroportul Cluj, prima aerogară care a obținut „International Health 
Accreditation” pentru măsurile luate în lupta cu noul coronavirus

David Ceceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj-Napoca
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Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a declarat, dumi-

nică, la Huşi, că „nu se 

pune problema instituirii 

stării de urgenţă” în peri-

oada următoare.

„Nu avem în evaluarea 

noastră instituirea stării de ur-

genţă. După cum ştiţi, este un 

apanaj al preşedintelui decla-

rarea stării de urgenţă, după 

informaţiile care vin de la Mi-

nisterul Sănătăţii, Ministerul 

de Interne, comunităţile ştiin-

ţifi ce, precum şi evoluţia pe 

care o vom analiza în Comi-

tetul Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă. În acest moment 

evaluăm prima lună difi cilă, 

septembrie, lună în care avem 

mai multe reveniri la activi-

tate, restaurante, teatre, cine-

matografe deschise, revenirea 

din concedii, transportul în 

comun aglomerat, campanie 

electorală, începerea şcolii”, 

a declarat ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a spus că se aş-

teaptă la o creştere a număru-

lui de cazuri de coronavirus.

„După această lună ne aş-

teptăm la o creştere a numă-

rului de cazuri, creştere ca-

re ţine nu neapărat de noi, 

ci de noi toţi. Din punctul 

meu de vedere, atâta timp 

cât suntem parteneri şi res-

pectăm nişte reguli, putem 

trece într-un registru de creş-

tere uşoară a numărului de 

cazuri noi, pe acel platou de 

1.500 – 1.600 de cazuri. Ne-

respectând regulile, vom avea 

şi mai multe cazuri pe zi. Eu 

sper că fi ecare dintre noi, 

înainte de a ne întreba ce 

vom face dacă va fi  o creş-

tere a numărului de cazuri, 

să ne întrebăm ce facem ca 

să nu crească numărul de in-

fectări. Cred că este la înde-

mâna noastră”, a menţionat 

ministrul Sănătăţii.

Tătaru a precizat că siste-

mul sanitar românesc se afl ă 

într-un moment în care s-a 

adaptat deja şi este pregătit 

pentru o creştere uşoară a nu-

mărului de cazuri.

Ministrul Sănătăţii a spus 

că, în situaţia în care ar 

exista creşteri masive ale 

cazurilor de infectare, adi-

că peste 2.000 de cazuri noi 

pe zi, sistemul medical ar 

avea o problemă şi vor tre-

bui luate măsuri speciale 

cum ar fi: creşterea numă-

rului de paturi în secţiile 

de Anestezie-Terapie Inten-

sivă, creşterea numărului 

de medici detaşaţi dintr-un 

spital în altul, transferul pa-

cienţilor din secţiile aglo-

merate în secţii care au ca-

pacitate de primire.

Ne întoarcem la starea de urgenţă?
Nu în perioada următoare!

Până ieri, pe teritoriul României, au fost confi rmate 
122.673 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, iar 
98.607 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor 
efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost 
înregistrate 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu 
SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fi ind cazuri care nu au mai 
avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confi rmate, în urma retestării pacien-
ţilor care erau deja pozitivi, 346 de persoane au fost reconfi r-
mate pozitiv. În unităţile sanitare de profi l, numărul total de 
persoane internate cu COVID-19 este de 7.408. Îngrijorător 
este că, dintre acestea, 535 sunt internate la ATI.

Număr uriaș de pacienți la Terapie Intensivă

Într-un spaţiu neaerisit, 

aerosolii – adică acel 

condens pe care îl facem 

când vorbim, tuşim sau 

respirăm absolut liniştiţi 

– se pot transmite aşa 

cum ar putea să ajungă 

mirosul fumului de ţiga-

ră la distanţă, 

fără să vedem nimic.

Cu toate acestea, românii 

sunt reticenţi în a ventila na-

tural încăperile, pentru că… 

„ne trage curentul”. Este „un 

mit bine înrădăcinat în cre-

dinţa populară”, care nu are 

însă nicio acoperire în reali-

tate, a explicat doctorul pedi-

atru Mihai Craiu, într-o emi-

siune la Digi24.

De asemenea, şi expertul 

în sănătate publică Răzvan 

Cherecheş, profesor la Uni-

versitatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, atrage atenţia 

că există bine înrădăcinată 

în mentalitatea populară ide-

ea că „curentul ne afectea-

ză sănătatea, să nu deschi-

dem geamurile!”.

„Este un mit din cultura 

românească şi care nu este 

bazat pe absolut nimic. Cu-

rentul, într-adevăr, dacă ai si-

nuzită, dar vorbim despre ca-

zuri foarte rare, e neplăcut să 

stai în aer rece care se mişcă 

cu viteză, dar pentru tot re-

stul populaţiei, aerul care se 

mişcă este extrem, extrem de 

sănătos în perioada asta”, a 

explicat Răzvan Cherecheş.

„O ventilaţie proastă, într-o 

încăpere cu mulţi oameni – 

situaţie care este probabil să 

se întâlnească odată cu răci-

rea vremii şi venirea ploilor – 

va aduce la un nou vârf de 

infecţii cu noul coronavirus”, 

a mai arătat expertul clujean 

în sănătate publică. 

Ventilaţia proastă 
duce la creşterea 
cazurilor de COVID-19

De asemenea, dr. Mihai 

Craiu spune că în colectivită-

ţi este mult mai periculos pen-

tru îmbolnăvirea cu COVID-19 

aerul condiţionat. De aceea, 

mai ales în şcoli, dar şi la bi-

rouri, ar fi  bine să fi e ţinut în-

chis, dacă nu este posibilă şi 

o ventilaţie naturală.

„Nu curenţii produc bo-

li. Majoritatea persoanelor 

sunt speriate de curenţii de 

aer ca fiind potenţială sur-

să de infecţii aerogene, re-

spectiv de răceli, de la cele 

mai simple până la pneu-

monie sau otite. Microbii 

produc aceste boli. În prin-

cipiu, curenţii de aer au efect 

chiar benefic din punct de 

vedere respirator, pentru că 

ei nu permit acumularea u-

nei concentraţii de parti-

cule inhalabile – pe care le 

putem vedea, apropo de 

praf, dar şi unele lucruri 

pe care nu le putem vedea. 

O cameră neventilată este 

mai periculoasă în ceea ce 

priveşte scăderea oxigenu-

lui şi creşterea bioxidului 

de carbon decât purtarea 

măştii. La noi, cum ziceam, 

ne e teamă de curent, de la 

mijloacele de transport în 

comun până la clase şi ţi-

nem foarte bine ferestrele 

închise, chiar şi când e cald”, 

a spus dr. Mihai Craiu.

Foto: Răzvan Cherecheș,
 expert în sănătate publică

„Ne trage curentul”, 
mitul românesc
care ne îmbolnăvește
Pericolul îmbolnăvirii cu coronavirus este spațiul închis 
și neventilat, spun specialiștii

Şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

(DSU), Raed Arafat, a 

explicat că anul acesta, în 

contextul pandemiei de 

COVID-19, „nu mai sunt 

de conceput” sărbători de 

Crăciun şi Revelion aşa 

cum au fost anul trecut

Pe cei care în perioada a-

ceasta obişnuiau să îşi facă re-

zervări în străinătate, Raed Ara-

fat îi avertizează că ar putea fi  

un demers riscant şi riscă să-şi 

piardă banii. „Uitaţi-vă în jurul 

nostru, toate ţările iau măsuri 

serioase, nu este de glumit”, a 

spus secretarul de stat, într-un 

interviu pentru Digi 24.

Întrebat cum vor fi  sărbă-

torile de Crăciun anul acesta, 

în condiţiile în care de Paşte 

nu a fost permis accesul cre-

dincioşilor în biserici, Raed 

Arafat a subliniat că este foar-

te greu de spus acum cum va 

fi  în decembrie şi că depinde 

cum va evolua situaţia epide-

miologică. Cel mai probabil, 

deciziile vor începe să fi e dis-

cutate abia în luna noiembrie.

„Cred că astfel de decizii 

trebuie să fie discutate prin 

noiembrie – care este situ-

aţia, care vor fi măsurile, 

cum vor fi măsurile, unde 

se va face o anumită activi-

tate sau alta. Nu uitaţi că 

este aspectul bisericilor în 

Crăciun şi după care avem 

şi toate restaurantele care 

organizează Revelion şi ca-

re vor începe presiunile că 

vor să organizeze revelioa-

ne ca în fiecare Revelion”, 

a spus Arafat.

„Petreceri de Revelion ca 

în alţi ani – eu cred că n-avem 

să ajungem la asta. Acum ca 

în alţi ani încă e prea devre-

me. O spun acum, cu toată 

răspunderea: acum să fi e pe-

trecerea de Revelion din 31 

decembrie ca cea din 31 de-

cembrie 2019 – nu cred! Nu 

cred! Regulile vor trebui să 

fi e discutate pe baza evolu-

ţiei epidemiologice, iar în o-

rice decizie care se ia inte-

resul principal este interesul 

public şi interesul în dome-

niul sănătăţii publice”, a sub-

liniat şeful DSU.

Crăciun şi Revelion altfel în 2020?
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Licitaţia pentru unul din-

tre cele mai importante 

proiecte de investiţii din 

Cluj-Napoca, revitalizarea 

malurilor Someşului Mic, 

va fi  lansată până cel târ-

ziu în luna noiembrie, 

susţin autorităţile locale.

Proiectul presupune, prin-

tre altele, realizarea a două 

noi poduri peste râul Some-

şul Mic, dar şi extinderea spa-

ţiilor pentru biciclişti şi pie-

toni. Unul dintre obiectivele 

investiţiei îl reprezintă şi pu-

nerea în valoare a malurilor 

în zona Parcului Armătura.

Pentru ca investiţiile să 

poată fi  realizate, „Armătura” 

va trebui demolată. Consilie-

rii locali au votat deja demo-

larea imobilului care deservea 

vestiarele şi spaţiile adminis-

trative ale terenurilor de sport 

din apropierea benzinăriei de 

pe strada Oaşului.

„Sunt două etape: prima, 

de la intrarea în oraş, din-

spre Floreşti, până la podul 

Horea. Cea de-a doua, Par-

cul Armătura, care în ace-

eaşi etapă are şi platoul Să-

lii Sporturilor «Horia Demi-

an». Toate aceste proiecte, 

în această toamnă, octom-

brie-noiembrie, vor pleca în 

procedură de licitaţie pen-

tru ca să poată fi utilizaţi 

banii europeni”, a precizat 

primarul Emil Boc.

167 mld. lei, valoarea 
proiectului de reamenajare

Malurile râului Someşul 

Mic, care traversează muni-

cipiul Cluj-Napoca, vor fi 

transformate în zone pieto-

nale, de agrement şi cu pis-

te pentru biciclete, într-un 

proiect realizat de arhitecţi 

spanioli, în frunte cu arhi-

tectul José Mayoral Mora-

tilla, care au câştigat, în anul 

2017, concursul internaţio-

nal de soluţii „Rethinking 

Someş”, iniţiat de Primărie.

Valoarea proiectului este 

de aproximativ 167 miliarde 

de lei, din care aproximativ 

două treimi sunt bani din 

fonduri europene. Reamin-

tim, că Primăria Cluj-Napo-

ca a semnat în această pri-

măvară contractele de fi nan-

ţare europeană pentru zona 

1 – Lunca Someşului Mic, 

zona 2 – Parcul Armătura şi 

zona 3 – Platoul Sălii Spor-

turilor „Horia Demian”.

Licitaţia pentru reabilitarea malurilor 
Someşului, lansată până în noiembrie

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a relansat 

licitaţia pentru moderni-

zarea celui 

de-al doilea tronson 

al străzii Tipografiei.

Contractul a fost scos 

la licitaţie pentru întâia 

oară anul trecut, valoarea 

investiţiei fiind de 965.689 

lei şi crescând ulterior la 

1,2 milioane de lei. Apoi, 

în luna februarie, consili-

erii locali au aprobat ac-

tualizarea indicatorilor teh-

nico-economici  pentru 

amenajarea străzii, iar no-

ua sumă pusă la bătaie 

pentru lucrări  era de 

1.618.733 lei. La cea de-a 

şasea licitaţie, valoarea lu-

c ră r i lo r  a junsese  l a 

1.820.933,71 de lei.

Potrivit noului anunţ pu-

blicat în Sistemul Electronic 

de Achiziţii Publice (SEAP), 

valoarea contractului pen-

tru „Lucrări de execuţie pen-

tru obiectivul de investiţii 

amenajare tronson 2 strada 

Tipografiei” a rămas la 

1.820.933,71 de lei (fără 

TVA), bani din fonduri eu-

ropene. Conform caietului 

de sarcini, de această dată 

ofertele pot fi depuse până 

în 27 octombrie 2020.

Ce lucrări trebuie 
executate pe strada 
Tipografiei?

Conform anunţului, lucra-

rea se referă la segmentul cu-

prins între străzile Dávid Fe-

renc şi Frédéric Joliot-Curie. 

Deşi iniţial acest tronson urma 

să fi e reabilitat ca parte a pro-

iectului de modernizare a Tur-

nului Pompierilor, în urmă cu 

un an, lucrările au fost integra-

te într-un alt proiect fi nanţat 

din bani europeni. Este vorba 

despre proiectul care oferă o 

nouă faţă străzilor Regele Fer-

dinand, Émile Zola, Sextil Puş-

cariu, dar şi scuarului CEC, de 

pe strada Cuza Vodă.

În prezent, strada Tipogra-

fi ei este dominată de circu-

laţia auto intensă din zonă, 

fi ind folosită ca zonă de par-

care pe toată latura ei sudi-

că şi doar cu un fi r de circu-

laţie auto pe sensul de mers 

de la vest la est. Trotuarul a-

re o zonă de „gâtuire” în drep-

tul Turnului Pompierilor, zo-

nă ce nu poate fi  utilizată 

funcţional de pietoni.

Tipografiei, strada din centru
de care „fug” constructorii
După șapte încercări eșuate, Primăria municipiului Cluj-Napoca a lansat 
a opta licitaţie pentru modernizarea străzii Tipografiei

Tipografi ei, strada din Cluj-Napoca pe care nimeni nu vrea să o modernizeze

Aparate de mişcare în aer 

liber la care se pot încăr-

ca dispozitivele mobile au 

fost instalate în Parcul 

Central „Simion Bărnuţiu” 

şi în Baza Sportivă din 

cartierul Gheorgheni.

Proiectul inedit a fost im-

plementat în Cluj-Napoca prin 

votul exprimat de clujeni în 

cadrul unui proces de Buge-

tare participativă. Acesta con-

stă în instalarea unor apara-

te de fi tness la care se pot în-

cărca telefoanele mobile.

„Noile tipuri de pedalie-

re cu lemn permit, prin miş-

care, să fie generată sufici-

entă energie pentru încăr-

carea unui telefon (alimen-

tare constantă 5V şi 0,5A in-

diferent de viteza de peda-

lare; stabilizare tensiune 5V 

cu acumulator)”, a precizat 

Emil Boc.

Lemnul de stejar este pro-

tejat pentru a rezista la fac-

torii externi de umiditate, ra-

ze UV şi altele, a mai preci-

zat primarul municipiului 

Cluj-Napoca, într-o postare 

pe Facebook, însoţită de mai 

multe fotografi i cu noile a-

parate de fi tness.

Încarcă-ţi telefonul la 
noile aparate de fitness!
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Franţa este „în război con-

tra terorismului islamic”, 

a declarat ministrul de 

interne francez, Gerald 

Darmanin (foto), dumini-

că, la două zile după un 

atac cu armă albă comis 

la Paris în apropierea fos-

tului sediu al săptămâna-

lului satiric Charlie Hebdo 

şi soldat cu doi răniţi, 

relatează AFP.

„Suntem într-o situaţie ex-

trem de critică, suntem în răz-

boi contra terorismului isla-

mic. (...) I-am cerut prefectu-

lui poliţiei din Paris să conso-

lideze măsurile de securitate, 

inclusiv la locuri care pot fi  

simbolice”, a declarat Darma-

nin, în timpul unei vizite la 

sinagoga din Boulogne-Billan-

court, în apropiere de Paris, 

pentru sărbătoarea evreiască 

Yom Kippur.

El a amintit că în ultimii 

trei ani în Franţa au fost de-

jucate 32 de atentate, ceea 

ce înseamnă o medie de 

aproape un atentat pe lună. 

„Evreii sunt în mod special 

ţinta atentatelor islamiste”, 

a adăugat ministrul francez 

de interne, care a menţionat 

că în Franţa există 774 de 

obiective (şcoli, sinagogi) ca-

re sunt protejate şi că peste 

7.000 de poliţişti şi militari 

au fost mobilizaţi duminică 

pentru Yom Kippur.

Suspectul 
„şi-a asumat fapta”

Principalul suspect în ur-

ma atacului cu armă albă din 

faţa fostului sediu al Charlie 

Hebdo, un pakistanez în vâr-

stă de 18 ani, „şi-a asumat fap-

ta”, sâmbătă, recunoscând că 

a vizat săptămânalul satiric. 

Atacul comis vineri survine 

după ce Charlie Hebdo a fă-

cut recent obiectul unor noi 

ameninţări după ce săptămâ-

nalul a republicat la 2 septem-

brie caricaturile cu profetul 

Mohamed, în perspectiva des-

chiderii, la 10 noiembrie, a 

procesului complicilor autori-

lor atacurilor jihadiste din ia-

nuarie 2015.

La 7 ianuarie 2015, fraţii 

Kouachi au atacat redacţia 

săptămânalului Charlie Heb-

do cu arme de luptă, ucigând 

12 persoane, printre care ca-

ricaturiştii Cabu şi Wolinski, 

după care au fugit. Periplul 

lor s-a încheiat după câteva 

zile la o imprimerie din 

Dammartin-en-Goele, în apro-

pierea Parisului, unde au fost 

lichidaţi într-o operaţiune de 

asalt a GIGN, unitatea pentru 

intervenţii speciale a jandar-

meriei franceze

Franţa este „în război 
contra terorismului islamic”

Ministrul belarus de 

externe Vladimir Makei a 

acuzat ţările occidentale 

că încearcă să semene 

„haos şi anarhie” în fosta 

republică sovietică care 

continuă să fi e zguduită 

de proteste de stradă după 

alegerile contestate din 9 

august, informează, dumi-

nică, Reuters.

„Vedem încercări de a 

destabiliza situaţia din ţa-

ră”, a declarat Makei într-o 

înregistrare video adresată 

Adunării Generale a ONU. 

„Imixtiune în afacerile noas-

tre interne, sancţiuni şi al-

te restricţii impuse Belaru-

sului vor avea efectul opus 

şi sunt dăunătoare pentru 

absolut toată lumea”, a re-

marcat şeful diplomaţiei de 

la Minsk.

Peste 12.000 de persoa-

ne au fost arestate în Bela-

rus după ce opoziţia a con-

testat corectitudinea alege-

rilor din 9 august, iar popu-

laţia a ieşit în stradă.

Occidentul aduce „haos 
şi anarhie” în Belarus

Este de aşteptat ca Sta-

tele Unite ale Americii, Ma-

rea Britanie şi Canada să 

impună în curând sancţiuni 

care să vizeze o serie de 

oficiali din Belarus pentru 

ceea ce guvernele respecti-

velor ţări consideră că au 

fost alegeri manipulate, pre-

cum şi pentru violenţele 

aplicate de regimul de la 

Minsk protestatarilor paş-

nici, au declarat surse pen-

tru Reuters.

„Declaraţii pline de ci-

nism au fost făcute de o 

serie din colegii noştri oc-

cidentali cu privire la pre-

supusa lor îngrijorare faţă 

de suveranitatea şi bunăs-

tarea Belarusului”, a decla-

rat Vladimir Makei în in-

tervenţia sa. „În realitate, 

acestea nu sunt altceva de-

cât încercări de a aduce ha-

os şi anarhie în ţara noas-

tră”, a completat el.

Belarus se plânge că Occidentul seamănă „haos și anarhie”

Armenia a declarat legea 

marţială şi a dispus o mobi-

lizare totală a armatei în 

urma confruntărilor din 

regiunea disputată 

Nagorno-Karabah 

cu Azerbaidjanul, 

a anunţat, duminică, pre-

mierul armean 

Nikol Pashinyan, transmit 

Reuters, AFP şi dpa.

„Susţinem ferm statul nos-

tru, armata noastră şi vom în-

vinge. Trăiască glorioasa arma-

tă armeană!”, a scris pe Twitter 

şeful executivului armean.

„Condamnăm ferm agresiu-

nea conducerii politico-militare 

a Azerbaidjanului împotriva Re-

publicii Artsah (Karabah – n.r.). 

Partea armeană va acţiona cu în-

credere cu toate capacităţile sa-

le pentru a asigura securitatea 

poporului din Artsah şi pentru 

a furniza răspunsul politic şi mi-

litar adecvat. Conducerea politi-

co-militară a Azerbaidjanului 

poartă deplina responsabilitate 

pentru consecinţele agresiunii 

sale”, indică Ministerul de Ex-

terne armean, pe site-ul său.

Armenia acuză 
Azerbaidjanul 
de un atac aerian

Armenia susţine că Azerbai-

djanul a comis un atac aerian 

şi de artilerie asupra regiunii Na-

gorno-Karabah, în timp ce par-

tea azeră afi rmă că nu a făcut 

altceva decât să răspundă la o 

agresiune a forţelor armene, ca-

re – potrivit autorităţilor de la 

Baku – au lansat atacuri „deli-

berate şi ţintite” de-a lungul li-

niei frontului. „Ne apărăm teri-

toriul, cauza noastră este corec-

tă!”, a declarat preşedintele azer 

Ilham Aliev într-un mesaj către 

conaţionalii săi.

Într-o reacţie la ultimele eve-

nimente din Nagorno-Karabah, 

armata azeră a anunţat că nu 

este necesară o mobilizare to-

tală întrucât ea dispune de su-

fi cient personal militar.

Nagorno-Karabah, 
regiune populată 
de armeni

Cele două ţări din Caucaz au 

o dispută de lungă durată asu-

pra Nagorno-Karabah, regiune 

afl ată pe teritoriul azer, dar po-

pulată majoritar de etnici armeni.

Deşi, în 1994, a fost încheiat 

un acord de încetare a focului, 

în mod frecvent Armenia şi Azer-

baidjanul se acuză reciproc de 

atacuri în Nagorno-Karabah şi 

de-a lungul frontierei dintre ele.

Confl ictul a cauzat îngrijora-

rea Occidentului inclusiv pen-

tru că ar putea spori instabilita-

tea în Caucazul de Sud, zonă 

ce serveşte drept coridor pen-

tru conductele de ţiţei şi gaz că-

tre pieţele mondiale.

Lege marţială în Armenia
Premierul Nikol Pashinyan anunţă că a Armenia a declarat legea 
marţială în urma conflictului din regiunea Nagorno-Karabah

„Susţinem ferm statul nostru, armata noastră şi vom învinge. 
Trăiască glorioasa armată armeană!”, a transmis premierul Armeniei
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Fermierii pot solicita, 

începând de vineri, 

sprijin fi nanciar pentru 

atenuarea pierderilor 

suferite din cauza pande-

miei de COVID-19.

Sprijinul fi nanciar este acor-

dat pentru atenuarea efecte-

lor generate de pandemia de 

coronavirus în sectorul zoo-

tehnic – bovine, ovine, capri-

ne, dar şi în cel vegetal – le-

gume-fructe şi cartofi . Potri-

vit Agenţiei de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură (A-

PIA), fondurile disponibile în 

cadrul Măsurii 21 – Sprijin 

temporar cu caracter excepţi-

onal acordat fermierilor şi 

IMM-urilor se ridică la 150 de 

milioane de euro

Depunerea solicitărilor se 

va face în perioada 25 sep-

tembrie – 23 octombrie 2020. 

Sprijinul va fi  acordat sub for-

mă de sumă forfetară rapor-

tată la dimensiunea fermei şi 

urmează să fi e plătit până la 

data de 30 iunie 2021, în ba-

za cererii de sprijin aprobată 

de autoritatea competentă pâ-

nă la 31 decembrie 2020.

„Sprijinul are în vedere ate-

nuarea problemelor legate de 

lichidităţi care periclitează 

continuitatea activităţilor agri-

cole, respectiv a producţiei 

primare în agricultură, în sec-

toarele antemenţionate, aces-

tea fi ind cele mai afectate de 

impactul COVID-19. Având în 

vedere pierderile suferite din 

cauza pandemiei de COVID-19, 

fermierii vor fi  sprijiniţi în ve-

derea reluării fl uxului tehno-

logic normal al fermei şi men-

ţinerea viabilităţii fermelor”, 

precizează sursa citată.

Cine sunt benefi ciarii 
sprijinului?

Potenţialii benefi ciari ai a-

cestui sprijin temporar cu ca-

racter excepţional sunt fermie-

rii activi, crescători de anima-

le din speciile bovine, ovine/

caprine, şi/sau fermieri din sec-

torul vegetal, respectiv cei din 

sectorul de legume-fructe şi car-

tofi , înscrişi în evidenţa APIA 

cu cod unic de identifi care, ca-

re au depus cerere unică de pla-

tă în anul 2020 şi care respec-

tă criteriile de eligibilitate, spe-

cifi ce schemei de sprijin tem-

porar cu caracter excepţional 

acordat fermierilor şi IMM-uri-

lor care au fost afectaţi în mod 

deosebit de criza COVID-19.

Conform APIA, cererile de 

solicitare a sprijinului tempo-

rar cu caracter excepţional pot 

fi  depuse la centrele judeţe-

ne/locale ale Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricul-

tură, respectiv al Municipiu-

lui Bucureşti sau transmise 

prin fax, poştă sau format 

electronic scanat prin e-mail, 

cu condiţia asumării prin sem-

nătură de către benefi ciar pe 

fi ecare pagină a documentu-

lui transmis.

Fermierii primesc sprijin financiar 
pentru pierderile cauzate de pandemie

Un nou val de măsuri de 

izolare din cauza pande-

miei de coronavirus va 

decide dacă lumea va avea 

prea mult sau prea puţin 

zahăr, potrivit Bloomberg.

Unii din cei mai importanţi 

analişti au opinii împărţite da-

că piaţa zahărului se va con-

frunta cu un surplus sau un 

defi cit în sezonul care va în-

cepe luna viitoare. Această di-

ferenţă de opinie depinde de 

cât de mult va reduce pande-

mia consumul sau cât de mult 

va determina Brazilia, cel mai 

mare producător mondial, să 

producă mai mult zahăr mai 

scump, în loc de bioetanol 

mai ieftin.

Producţia, mai mică 
cu 1,1 milioane de tone 
decât cererea

Producţia mondială de za-

hăr ar urma să fi e mai mică 

decât cererea cu până la 1,1 

milioane tone în sezonul ur-

mător, susţine Patricia Lu-

is-Manso, directorul departa-

mentului de analiză pe agri-

cultură de la S&P Global Platts. 

Aceeaşi opinie este împărtă-

şită şi de John Stansfi eld, unul 

din cei mai experimentaţi ana-

lişti de la Group Sopex. În 

schimb, pentru Raissa Cury 

Pires da Silva, director de cer-

cetare la fi rma de trading ED&F 

Man, lumea se va confrunta 

cu un al doilea an de surplus 

de zahăr.

„Avem două semnale pe-

simiste foarte puternice”, a 

spus Luis-Manso, referindu-se 

la noi reduceri ale cererii şi la 

capacitatea Braziliei de a pro-

duce mai mult zahăr. „Ambe-

le semnale au potenţialul de 

a rezolva acest defi cit fără ni-

cio majorare semnifi cativă de 

preţ. De acea cred că acest de-

fi cit este mult prea mic pen-

tru a fi  semnifi cativ”, adaugă 

Patricia Luis-Manso.

La bursa de la New York co-

taţiile futures la zahăr s-au pră-

buşit la începutul anului pe mă-

sură ce pandemia de coronavi-

rus a redus cererea pentru ali-

mente şi combustibili. În plus, 

trestia de zahăr, materia primă 

din care se produce zahăr, es-

te utilizată în Brazilia şi pentru 

a produce etanol. Între timp 

preţurile la zahăr şi-au revenit, 

pe măsură ce activitatea s-a re-

luat, însă pe fondul creşterii ca-

zurilor de infecţie există riscul 

ca multe state să reintroducă 

măsurile de izolare.

Consumul de zahăr, 
în scădere simţitoare

Bloomberg subliniază că, 

la nivel mondial, consumul 

de zahăr era în scădere încă 

înainte de pandemie pe fon-

dul preocupărilor consumato-

rilor pentru un stil de viaţă 

sănătos. Potrivit estimărilor 

analiştilor de la S&P Global 

Platts, pandemia a redus ce-

rerea de zahăr cu 2,5 milioa-

ne de tone în ultimul sezon, 

comparativ cu prognozele de 

dinainte de COVID-19, şi noi 

reduceri sunt aşteptate pen-

tru perioada următoare.

De altfel, Europa este una 

din pieţele unde cererea de 

zahăr a fost afectată în mod 

deosebit, cu o reducere po-

tenţială de până la 500.000 

de tone, peste prognozele 

Comisiei Europene, susţine 

John Stansfield. Pe de altă 

parte, din cauza pandemi-

ei a fost diminuată şi cere-

rea de etanol în Brazilia, 

astfel încât procesatorii din 

această ţară au decis să pro-

ducă mai mult zahăr în loc 

de biocombustibili.

Această decizie a fost su-

ficientă pentru a transforma 

un deficit prognozat la 

aproape şapte milioane de 

tone pentru sezonul care se 

încheie la 30 septembrie, 

într-un surplus de 800.000 

de tone, susţine Raissa Cury 

Pires da Silva.

„Mizăm pe o reducere a 

consumului cu peste trei mi-

lioane de tone în acest an 

şi pe revenirea zonei de cen-

tru-sud din Brazilia spre o 

producţie de trestie destina-

tă mai mult producţiei de 

zahăr. Toate aceste modifi-

cări au pus capăt viziunii 

referitoare la un deficit pe 

care o aveam la începutul 

anului”, a spus Raissa Cury 

Pires da Silva.

Pandemia „izolează” consumul de zahăr
Situaţia de pe piaţa mondială a zahărului depinde de introducerea unor noi măsuri de izolare. 
Europa este una din pieţele unde cererea de zahăr a fost afectată în mod deosebit.

La nivel global, consumul de zahăr era în scădere încă înainte de pandemie pe fondul preocupărilor consumatorilor pentru un stil de viaţă sănătos
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ 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 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.

¤ 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.

¤ 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 su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

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

¤ 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.

TERENURI

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (7.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

fântână, zonă foarte 
liniştită.

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (5.14)

¤ Vând 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, si-
tuat 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 
europeană E60, curent electric, 
carte funciară, preţ 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), 
suprafaţa de 1200 mp, cadas-
trat, preţ 38 euro/mp. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0755-076628. (7.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

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

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0740-694047.

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

¤ 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.

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

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europea-
nă. Pentru informații și detalii 
sunați la 0747-913740 sau 0747-
543038. (1.7)

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

¤ Caut 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.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, ita-
liană, tur-retur, weekendurile li-
ber. Aștept telefoane la 

0747-913740 sau 0747-543038. 
(1.7)

¤ 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.

SERVICII

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

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ 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.

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

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

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

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

¤ 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 prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (7.7)

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

CALCULATOARE

¤ Vând tabletă EBODA REVO R70, 
în stare bună, preţ negocoabil. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi la 
telefon 0746-513329. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(9.11)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 

tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 
60 cm și de 60 x 120 cm, în stare 
bună de funcţionare. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.14)

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

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (7.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (7.14)

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 calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-

tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (7.14)

DIVERSE

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(9.11)

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

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

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (9.11)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (9.11)

¤ Vând absorbante scutece chiloţi 
pentru incontinenţă, la preţuri bu-
ne. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0746-513329. (7.7)

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

PIERDERI

¤ Pierdut legitimație de transport 
nr. 0074334, pe numele LAZĂR 
MARIA, eliberat de Universitatea 
Babeș-Bolyai. O  declar nulă.

¤ Expert contabil TULAI MIRCEA 
pierdut carnet de membru nr. 
17298, eliberat de CECCAR Ro-
mânia-Filiala Cluj în anul 2001. 
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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.

ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

Relaţii la telefon: 0722-613194 
sau 0723-332833.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MAJA PETRU anunță inițierea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru „PUD şi Construire pensiune canină şi 
amenajări exterioare“, amplasat în com. Florești, str. Valea 
Sanaslaului, nr. 72, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
Compartimentul de Strategii Urbane.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. TRANSILVANIA SPORT HORSE S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Înfi inţare incubator 
de afaceri Techville by CBC-Cluj Business Campus: prin 
construire şi reconversie corpuri cu regim de înălţime P, 
P+M, P+2E – restaurant, spaţii de cazare, sala evenimente, 
spaţii birouri, împrejmuire, amenajări exterioare, construire 
post trafo, amplasare totem, branşamente şi racorduri la 
reţele de utilităţi urbane", propus a fi  amplasat în Loc. Juc-
Herghelie, nr. 59-63, com. Jucu, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi 
între orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „TERMINAL TOYOTA NORD, PLATFORMĂ, 
DRUMURI DE LEGĂTURĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE’’, propus 
a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, str. 
Robert Bosch, Parc Industrial Tetarom III.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților 
nr. 99 și la sediul proiectantului din Cluj-Napoca, Calea 
Dorobantilor, 98-100, în zilele de luni-vineri între orele 
9,00-13,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 09.11.2020, orele 14:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr.59, Judeţul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 23.10.2020, 
stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 10.11.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea încetării contractului de mandat și a 
calităţii de membru din Consiliul de Administraţie al SANEX 
S.A. a dlui. Klaus Kralovec, ca urmare a renunţării exprimate 
de către dl. Klaus Kravolec;

2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 3 (trei) ani;

3. Împuternicirea dlui. Grindeanu Petrișor, membru al 
Consiliului de Administraţie al Societăţii să redacteze și să 
semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalităţile 
necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârile la Registrul 
Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al 
României.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 10.11.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

Materialele informative aferente ședinţei se pun la 
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii începând cu data 
publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni 
până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet 
www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@sanex.ro.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesionalã ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ã la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia. 
Acţionarii vor transmite propuneri de candidaturi conform 
prevederilor art.1171 alin. (2) din Legea nr.31/1990. În 
cererea acţionarilor vor fi  incluse informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesională 
ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR

la data de 09.11.2020, orele 15:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr. 59, Județul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.10.2020, 
stabilită ca Dată de Referinţă. 

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiții de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor Societãții se va ține în ziua de 10.11.2020, 
în același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI

1. Modifi carea dispozițiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul 
I ”Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea 
societății” al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a unui nou 
membru al Consiliului de Administrație, noul text fi ind:

”[…]
Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata şi 

administrarea societăţii

[…]

Art. 5 Administrarea Societății

[…]

5.3 Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

Numele și pre-
numele/ 
Denumirea

Locul și data 
nașterii/
Înfi ințării

Domiciliul/ 
Sediul

Cetăţenia/
Jurisdicţia

Martin-Ernst 
Hofmann

(Președinte al 
Consiliului de 
Administrație)

născut la data 
de 26 august 
1957, în 
Lorrach, 
Germania

domiciliat în 
Austria, 3250 
Wieselburg, 
Seeweg 5

germană

Petrișor 
Grindeanu

(Administrator)

născut la data 
de 19.12.1975 
în loc. Motru, 
jud. Gorj, 
România

domiciliat în 
România, Mun. 
București, sector 
4, Drm. Binelui, 
nr. 184-188, 
bloc 3, 
ap. 12-13

română

[numele și date-
le de identifi care 
urmează a fi  in-
serate în urma 
exprimării votu-
lui secret și luării 
hotărârii de nu-
mire de către 
AGOA]

[se va completa] [se va completa] [se va 
completa]

[…]”.

2. Împuternicirea dlui. Grindeanu Petrișor, membru al 
Consiliului de Administrație al Societății să redacteze și să 
semneze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, 
precum și să efectueze formalitățile necesare pentru a 
menționa/înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și 
pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiții de validitate, Adunarea Generalã Extraordinară 
a Acționarilor Societății se va þine în ziua de 10.11.2020, 
în același loc, la orele 15:00.

Materialele informative aferente ședinței se pun la 
dispoziþia acționarilor la sediul Societății începând cu data 
publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni 
până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet 
www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relații 
suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@sanex.ro.

   
Președinte al Consiliului de Administrație, 

Martin Ernst Hofmann

ANUNŢ DE LICITAȚIE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 
IMOBILIARĂ CLUJ

lansează invitaţia de participare la procedura de închiriere 
a unui imobil cu destinaţie de sediu pentru Biroul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară DEJ, conform invitaţiei de participare 
publicată pe site-ul instituţiei www.ocpicluj.ro, unde se 
regăsesc toate informaţiile necesare pentru ofertanţi.

Informaţii suplimentare 0264-431.666, cj@ancpi.ro.

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.
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Alexandru Mitriţă 
a intrat în istoria 
lui New York City

Fotbalistul român Alexandru 
Mitriţă a marcat cel mai rapid 
gol din istoria clubului New York 
City FC, sâmbătă, într-un meci 
din liga profesionistă nord-ame-
ricană (MLS), câștigat de ne-
wyorkezi cu 4-0 în faţa formaţiei 
FC Cincinnati.
Mitriţă a deschis scorul după 
doar 30 de secunde, acesta fi -
ind și cel mai rapid gol din ligă 
în ultimul an, de la cel reușit de 
Allan Cruz, după 28 de secun-
de, pentru FC Cincinnati, în par-
tida cu Montreal Impact, pe 14 
septembrie 2019.
Cel mai rapid gol din istoria 
MLS a fost înscris de Mike 
Grella, pe 18 octombrie 2015, 
pentru New York Red Bulls (4-1 
cu Philadelphia Union).
Mitriţă, care a jucat 86 de mi-
nute, a reușit o dublă (1, 43), 
acestea fi ind primele sale go-
luri în actualul sezon, în 9 parti-
de disputate. Pentru gazde au 
mai marcat Anton Tinnerholm 
(25) și Jesus Medina (88).

Tecău şi Rojer, 
semifinalişti 
la Hamburg
Perechea româno-olandeză 
Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a 
fost învinsă de cuplul John 
Peers (Australia)/Michael 
Venus (Noua Zeelandă) cu 3-6, 
7-5, 10-6, sâmbătă, în semifi -
nalele probei de dublu din ca-
drul turneului de tenis de la 
Hamburg (ATP), dotat cu pre-
mii totale de 1.062.520 euro.
Tecău și partenerul său s-au încli-
nat după o oră și 28 de minute.
Tecău și Rojer au dominat primul 
set, adjudecat cu 6-3 și l-au contro-
lat pe al doilea în cea mai mare 
parte a timpului, având 5-3 și ra-
tând o minge de meci la 5-4, dar 
apoi nu s-au mai regăsit. Cuplul ro-
mâno-olandez a pierdut patru ghe-
muri la rând și setul cu 5-7. În super 
tiebreak, cei doi au fost conduși cu 
3-0 și 6-1, dar au găsit resurse să 
egaleze, 6-6, pentru ca apoi să piar-
dă ultimele patru puncte și meciul.
Tecău și Rojer vor primi un cec 
de 19.150 euro și 180 de punc-
te ATP la dublu.

CFR Cluj doar egal 
cu Târgoviște
Meciul CFR Cluj – Chindia 
Târgoviște a fost unul lipsit de 
spectacol, fi ind încheiat la ega-
litate, 0-0. Doar de trei ori au 
reușit să tragă pe poartă cele 
două echipe, în total.
Elevii lui Dan Petrescu au expe-
diat două șuturi pe spaţiul por-
ţii lui Aioani, în vreme ce târgo-
viștenii l-au încercat pe 
Sandomierski o singură dată.
Dan Petrescu a abordat meciul cu 
o echipă formată mai mult din re-
zerve, mai ales că partida a fost 
ultimul joc pe care îl dispută îna-
intea jocului din play-off-ul Europa 
League. Clujenii vor evolua joia vi-
itoare, tot acasă, cu KUPS Kuopio.

Pe scurt

Simona Halep, numărul 

doi mondial, s-a califi cat 

în runda a doua a turneu-

lui de la Roland Garros, 

după ce a învins-o pe spa-

niola Sara Sorribes Tormo 

cu 6-4, 6-0, duminică, 

în ziua în care împlineşte 

29 de ani.

Halep, campioana din 

2018 şi principala favorită 

anul acesta, s-a impus după 

o oră şi 22 de minute.

Românca a început mai 

greu şi a fost condusă cu 3-1 

şi 4-2 în primul set, până şi-a 

găsit ritmul de joc. Halep a 

dominat apoi jocul şi a reu-

şit patru ghemuri consecuti-

ve, câştigând primul act cu 

6-4. În setul secund, Simo-

na Halep a controlat jocul 

de la un capăt la altul şi s-a 

impus cu 6-0.

Halep a reuşit un as în 

acest meci, iar Sorribes Tor-

mo (23 ani, 70 WTA) a co-

mis două duble greşeli. Si-

mona Halep a avut 23 de 

mingi direct câştigătoare şi 

23 de erori neforţate, în timp 

ce iberica a adunat 10 winners 

şi 16 erori neprovocate.

Halep şi-a asigurat un 

cec de 84.000 de euro şi 

70 de puncte WTA. În tu-

rul secund, Halep o va în-

frunta pe câştigătoarea 

dintre românca Irina Be-

gu şi elveţianca Jil Teich-

mann, meci care va avea 

loc tot duminică. Simona 

s-a oprit în sferturi la edi-

ţia de anul trecut a turne-

ului parizian.

Simona Halep, calificare en-fanfare 
în turul secund la Roland Garros

„U” CSM Cluj Dinamo 

a ocupat primul loc 

în clasamentul general 

pe medalii la individual, 

la Campionatele Naţionale 

de judo, desfăşurate 

sâmbătă şi duminică 

în Poiana Braşov.

„U” CSM Cluj Dinamo a 

totalizat 3 medalii de aur, 2 

de argint, 2 de bronz, fi ind 

urmată de CSM Piteşti (2-2-2) 

şi de CSM Miercurea Ciuc (2 

aur, 1 argint), potrivit site-ului 

Federaţiei Române de Judo.

La echipe, „U” CSM Cluj 

Dinamo s-a impus la feminin, 

urmată de CSM Piteşti, CS Ra-

pid Bucureşti şi SCM Deva A 

(la egalitate pe locul al trei-

lea). La masculin, CSM Piteşti 

a ocupat prima poziţie, urma-

tă de CSM Miercurea Ciuc, în 

timp ce treapta a treia a po-

diumului a fost împărţită de 

CS Politehnica Iaşi şi „U” CSM 

Cluj Dinamo.

La competiţie au participat 

aproximativ 100 de judoka şi 

9 echipe (4 la masculin şi 5 

la feminin).

Loturile naţionale de ju-

do au fost afectate de un 

focar de coronavirus săptă-

mâna aceasta, FRJ anun-

ţând 22 de cazuri pozitive, 

19 la băieţi (Braşov) şi 3 fe-

te (Cluj-Napoca).

Judokanii clujeni, locul 1 
la Campionatele Naționale

Cele două formaţii au ofe-

rit un meci modest şi doar 

zgomotul produs de un 

fan care a bătut tot 

meciul într-o tobă impro-

vizată i-a ţinut 

în priză pe telespectatori.

Metaloglobus a dominat 

prima repriză a jocului şi a 

avut câteva incursiuni în ju-

rul porţii apărate de Vlad Mu-

ţiu. Ovidiu Herea a fost prin-

cipalul om de atac al forma-

ţiei bucureştene, dar cu toate 

acestea tabela a rămas nemo-

difi cată după primele 45 de 

minute. Fostul fotbalist de la 

Rapid a fost blocat în două 

rânduri de Vlad Muţiu în ur-

ma unor şuturi trimise din in-

teriorul careului de 16 metri.

Costel Enache a operat 

mai multe modifi cări în de-

butul reprizei secunde, iar 

acest lucru a adus o mică 

schimbare în jocul celor de 

la Universitatea Cluj. Una 

dintre puţinele ocazii ale clu-

jenilor a avut loc în minutul 

56, atunci când Golan a cen-

trat dintr-o lovitură liberă 

din stânga, Gavrilaş a ieşit 

pe sub minge, însă Telcean 

a reluat cu capul, incredibil, 

din 5 metri, practic respin-

gând spre centru, în loc să 

trimită pe poartă pentru a 

înscrie în poarta goală.

Metaloglobus avea să do-

mine şi ultimele minute ale jo-

cului, fi ind la un pas să mar-

cheze în două rânduri. În mi-

nutul 83, Claudiu Herea a prins 

un şut bun, din întoarcere, din 

voleu, de la 22 de metri cen-

tral, însă Muţiu a reţinut fără 

probleme. Vlad Muţiu a fost 

la un pas să îşi îngroape echi-

pa în fi nalul jocului. Muţiu a 

plonjat în faţă şi a boxat prost, 

uşor în stânga, iar de acolo 

Lungu a reluat cu capul pe lân-

gă bară, prin spatele porţii, 

deşi poarta era goală.

Metaloglobus rămâne coş-

marul lui „U” Cluj în Liga a 

2-a şi după acest joc. Pe lân-

gă cele două victorii din se-

zonul trecut ale bucureşteni-

lor în faţa clujenilor, cele do-

uă echipe s-au mai întâlnit de 

alte două ori, în ediţia 

2018/2019 a Ligii 2, când „U” 

Cluj, care era o nou-promo-

vată şi avea să joace şi să piar-

dă barajul de promovare cu 

FC Hermannstadt, se impu-

nea cu 2-0 pe Cluj Arena cu 

Metaloglobus, iar în Capitală 

câştiga cu 1-0.

„U” Cluj ocupă locul 9 în 

clasamentul din Liga a 2-a du-

pă remiza cu Metaloglobus, 

dar echipa clujeană are un 

meci în plus disputat faţă de 

mai multe echipe.

„U” Cluj, doar egal pe terenul 
lui Metaloglobus Bucureşti
Universitatea Cluj şi Metaloglobus Bucureşti au remizat, scor 0-0, 
în etapa cu numărul 5 din Liga a 2-a, într-un meci disputat la marginea Capitalei

Universitatea Cluj a scos un punct din meciul cu Metaloglobus, deşi nu a tras pe poartă tot meciul

Metaloglobus: Gavrilaș – 
Iul. Ciubotaru, D. Lung, 
Caramalău, Al. Coman – 
Mino Sota, Andr. Lungu – 
Ciocâlteu (Andr. Ionescu 
73'), Cl. Herea, Gab. 
Matache (Ct. Ion 73') – 
Ov. Herea (cpt.)

Rezerve: Nedelcovici – 
Covalciuc, Andr. Sava, 
Gavîrliţă, Ed. Vraciu

Antrenor: Gabriel Manu

„U” Cluj: Muţiu – Inacio 
Miguel (Laur. Rus 85'), 
Telcean, Luchin, Neciu – I. 
Filip, Bg. Barbu (Negrean 
46') – Meșter (Mâneran 
60'), Golan, Nic. 
Pîrvulescu (Taub 60') – 
Gavra (cpt.)(Goga 71')

Rezerve neutilizate: Vâtcă 
– Novac, Andr. Mureșan, 
Ștefănescu

Antrenor: Costel Enache

Au evoluat 
echipele 
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