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POLITICĂ

Cum au votat clujenii 
de la oraş?
S-a conturat o singură surpriză la scruti-
nul de duminică în ceea ce priveşte muni-
cipiile şi oraşele din judeţul Cluj. Pagina 2

EDUCAŢIE

An universitar 
atipic la UBB Cluj
Rectorul UBB, Daniel David, a dat startul 
unui an universitar deosebit atât pentru pro-
fesori, cât mai ales pentru studenţi. Pagina 7
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Peste 10 kg de cannabis, confiscate la Cluj

EDUCAŢIE

Universitatea „pandemică”. La câte 
cazuri de COVID-19 se închide instituţia?

La data de 26 septembrie, 
poliţiştii din cadrul Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Or-
ganizate (DIICOT) Cluj-Napo-
ca au efectuat 5 percheziţii do-
miciliare în municipiul Dej, la 
locuinţele unor persoane bănu-
ite de trafi c de droguri de risc.

Astfel, în urma percheziţii-
lor, au fost descoperite şi con-
fi scate o cultură de cannabis 
de 22 de plante, cu masă ver-
de de 13 kg şi 400 de grame de 
muguri de cannabis. Pe lângă 

acestea, a mai fost confi scat un 
cântar electronic, trei telefoa-
ne mobile, un laptop şi o sumă 
de 2.000 de lei.

Doi bărbaţi, de 19, respectiv 
52 de ani, au fost reţinuţi pen-
tru 24 de ore, în urma aprobă-
rii a două mandate de reţinere, 
a transmis Inspectoratul de Po-
liţie Judeţean (IPJ) Cluj. Ulte-
rior, cei doi au fost prezentaţi 
magistraţilor Tribunalului Cluj, 
fi ind dispusă arestarea preven-
tivă pentru 30 de zile.

Universităţile nu se vor în-
chide la doar trei cazuri de 
COVID-19 confirmate în for-
maţii de studiu diferite. Deci-
zia o va lua fiecare unitate de 
învăţământ superior împreu-
nă cu Direcţia de Sănătate Pu-
blică (DSP), în funcţie de nu-
mărul de cazuri. Horia Oniţă, 
preşedintele Alianţei Naţiona-
le a Organizaţiilor Studenţeşti 
din România (ANOSR), a spe-
cificat că ordinul va fi în ma-
re parte acelaşi, doar că vor 
fi modificări în ceea ce priveş-
te cazarea în cămine.

„Ordinul va conţine în mare 
parte aceleaşi reguli stabilite an-
terior, dar se vor modifi ca une-
le lucruri cum ar fi  clarifi cări 
privind cazarea din cămine şi 
modifi carea acelei reguli care 
prevedea că la trei cazuri de 
coronavirus/per universitate, 
se va închide toată instituţia de 
învăţământ superior. Regula a-
ceasta nu avea nicio logică, fi -
indcă una este în preuniversi-
tar când ai, în general, un sin-
gur imobil, alta este în univer-
sitar când ai mai multe facul-

tăţi împărţite în mai multe clă-
diri. Poţi să ai şi 10 imobile, ori 
nu are nicio logică să le închizi 
pe toate dacă apar trei cazuri. 
Astfel, în noul ordin, este pre-
văzut ca la apariţia a trei cazuri 
confi rmate de coronavirus, să 
aibă loc o discuţie cu reprezen-
tanţii direcţiei de sănătate pu-
blică pentru a decide, în func-
ţie de caz, unde vor fi  suspen-
date cursurile, fi e că este vorba 
de facultate/imobil/grupă/uni-
versitate”, a explicat Oniţă, pen-
tru Edupedu.ro.

Deschiderea noului an uni-
versitar vine la pachet cu mul-
te probleme, iar ANOSR a so-
licitat universităţilor din ma-
rile centre universitare să se 
coordoneze între ele astfel în-
cât să existe suficiente locuri 
în cămine pentru toţi solici-
tanţii. Preşedintele ANOSR 
atrage atenţia conducerii cu 
privire la cazurile de infectări 
cu coronavirus din cămine. El 
cere clarificări deoarece ordi-
nul comun privind normele 
igienico-sanitare a fost publi-
cat destul de târziu.

Situația epidemiei 
de coronavirus

123.944 de persoane infectate 
la nivel național

2.372.340  de teste prelucrate

557 pacienți la Terapie Intensivă

2.427 cazuri confi rmate la Cluj

99.344 vindecați

4.748 decese
*până la închiderea ediției

Echipamente medicale ultramoderne la Spitalul Județean Cluj
Licitație de peste 10,8 mil. lei pentru achiziția de dotări medicale de ultimă generație. Pagina 6

ACTUALITATE

„Alianța” PNL – UDMR
Parteneriatul cu UDMR, prima opțiune pentru Emil Boc

Ales pentru a cincea oară la cârma Primăriei Cluj-Napoca, Emil Boc a recunoscut public, că rezultatele alegerilor 
locale îl încurajează să opteze pentru o majoritate mai largă în Consiliul Local împreună cu UDMR. 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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Bucureștiul trece prin 
„revoluția” Cluj 2004
Emil Boc, după alegerea lui Nicușor Dan: „Bucureștenii au spulberat orice 
neîncredere că orașul ar putea rămâne ancorat în vechea mentalitate PSD”
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Candidatul independent 

Nicuşor Dan, susţinut de 

PNL şi Alianța USR-PLUS, 

a obţinut 42,78% dintre 

voturi pentru funcţia 

de primar general 

al Capitalei, detronând-o 

astfel după un singur 

mandat pe Gabriela Firea.

Fosta știristă, candidatul 

Partidului Social Democrat 

(PSD), a obținut 37,99% din 

voturile bucureștenilor ca-

re s-au prezentat la urne, 

potrivit datelor furnizate de 

Biroul Electoral Central 

(BEC), după numărarea a 

peste 95% dintre voturi.

Emil Boc salută 
alegerea lui Dan

Proaspăt reales la cârma 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc a ținut să-l felicite 

pe Nicușor Dan, care o ur-

mează pe Gabriela Firea la 

șefi a Capitalei. Edilul clujean 

este ferm convins că noul pri-

mar general va face treabă 

bună pe malul Dâmboviței.

„Am spus deja în campa-

nia electorală, că Bucureștiul 

trece prin revoluția prin ca-

re Clujul a trecut în 2004, 

când noi am întors soarta 

Clujului și am dus-o, spunem 

noi, în direcția bună și corec-

tă. Mă bucur de decizia 

bucureștenilor, una foarte ho-

tărâtă și au spulberat orice 

neîncredere că Bucureștiul ar 

putea rămâne ancorat în ve-

chea mentalitate PSD. Este 

un mare câștig pentru Româ-

nia, pentru București”, a de-

clarat Boc, luni dimineață, 

într-o intervenție telefonică 

la Digi FM.

„Să aveți încredere în echi-

pa câștigătoare, este o echi-

pă cu o viziune modernă pen-

tru o capitală europeană și 

cred eu că în foarte scurt timp 

se va vedea. În sfârșit, 

Bucureștiul primește ceea ce 

trebuie. Repet, este admira-

bil ce au făcut bucureștenii 

și, evident, colegii mei, că au 

realizat ceea ce puțin se 

așteptau. Sunt pe principiul 

ca cele bune să se adune, nu 

m-a deranjat niciodată când 

cel de lângă mine o duce bi-

ne, pentru că atunci când o 

duc mai mulți bine, și eu o 

duc bine”, a completat Boc.

Boc nu uită prietenia 
cu Traian Băsescu

Emil Boc a recunoscut că 

nu a fost contactat de 

președintele României, Klaus 

Iohannis, însă a dezvăluit că 

a discutat la începutul campa-

niei electorale cu fostul șef al 

statului, Traian Băsescu, la rân-

dul său candidat la Primăria 

București. Cu toate acestea, 

fostul edil al Capitalei a obținut 

doar 10,98% dintre voturi.

„Da, sigur că da, vorbim 

din când în când, suntem doi 

foști parteneri care au avut o 

istorie politică comună foar-

te-foarte mulți ani, numai în-

vingători împreună. Evident, 

nu avem altă relație decât de 

amiciție, de respect reciproc. 

Nu o să mă dezic niciodată 

de această relație, chiar dacă 

drumurile noastre din punct 

de vedere politic s-au despărțit 

după 2014. Asta nu înseam-

nă că nu putem să rămânem 

într-o relație normală, fi reas-

că, ca doi oameni care au co-

laborat peste 15 ani în politi-

că”, a răspuns Emil Boc, în-

trebat dacă păstrează legătu-

ra cu Traian Băsescu.

„Sunt convins că va veni 

momentul în care Capitala 

va trece la etapa marilor pro-

iecte, sincer, de la Adrian Vi-

deanu încoace nu s-a mai fă-

cut nimic din ceea ce înseam-

nă proiecte mari de anvergu-

ră, care să pornească de la o 

viziune coerentă. Restul au 

stat la micromanagement, 

împărțeală, ciubuc și chesti-

uni de imagine pe termen 

scurt. Ca și Clujul, Bucureștiul 

are nevoie de o viziune pe 

termen mediu și lung care să 

dea continuitate, această echi-

pă are șansă de a duce la ni-

velul următor Bucureștiul”, 

a conchis primarul clujean.

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Am jucat ca nemții, până în ultimul 
minut, la ei meciul nu se termină 
decât atunci când jucătorii pleacă 
de la stadion și urcă în autocar. 
Când câștigi cu un asemenea 
procent, este mai mare 

responsabilitatea decât bucuria. 
Când te gândești câți oameni 
au încredere în tine, nu prea îți vine 
să trâmbițezi de bucurie, 
ci să te gândești cum poți răspunde 
la așteptările oamenilor.“

Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, va schimba Bucureștiul, susține Emil Boc

Primarii din Turda, Dej, 

Câmpia Turzii şi Huedin 

şi-au păstrat mandatele, 

în timp ce la Gherla 

în fotoliul de primar 

revine un fost edil.

Cristian Octavian Matei 

(Turda, 7.794 de voturi) şi 

Dorin Lojigan (Câmpia Tur-

zii, 3.877 de voturi) vor ră-

mâne primari şi pentru ur-

mătorii patru ani, conform 

datelor oficiale. Ambii pri-

mari au canididat din par-

tea Partidului Naţional Li-

beral (PNL) la aceste ale-

geri locale, asta deşi edilul 

din Turda fusese anterior 

membru în Partidul Social 

Democrat (PSD), fiind ex-

clus în 2019.

În municipiul Dej, con-

form numărătorii buletine-

lor de vot din secţiile de 

votare, Costan Morar a câş-

tigat detaşat alegerile loca-

le, la o diferenţă extrem de 

mare faţă de locul doi, Ale-

xandrina Hărănguş, candi-

data Alianţei USR-PLUS 

(4.982 voturi faţă de 1.270 

voturi). De precizat, că Mo-

rar a candidat în acest an 

în culorile liberalilor, du-

pă ce a „migrat” de curând 

din PSD în PNL.

Nici la Huedin nu au fost 

prea mari emoţii pentru ac-

tualul edil, Mircea Moroşan 

(PNL), care a obţinut 2.026 

de voturi din partea local-

nicilor care s-au prezentat 

la urne (62,26%), la mare 

distanţă de candidatul PSD, 

Mugurel Sabin Demea (746 

de voturi). Astfel, actualul 

edil a obţinut cel de-al pa-

trulea mandat la cârma Pri-

măriei Huedin.

Surpriză în schimb la 

Gherla, acolo unde candida-

tul PNL, Ovidiu Drăgan, a 

obţinut 3.075 de voturi la ce-

le 16 secţii de votare, adică 

un scor de 44,33%. Candi-

datul USR-PLUS, Carol Szasz, 

a obţinut 2.011 voturi (29%), 

candidatul independent Kas-

za Tamás s-a clasat pe locul 

al treilea, cu 824 voturi 

(11,88%), în timp ce prima-

rul în funcţie, Ioan Neselean 

(PSD), a avut parte de o uri-

aşă înfrangere (797 de ale-

gători, doar 11,49%). De pre-

cizat, că Ovidiu Drăgan a 

mai fost primar la Gherla și 

între 2004 şi 2012.

Continuitate la Turda, Dej, Câmpia Turzii 
şi Huedin, schimbare-surpriză la Gherla
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Diana CÎMPEAN
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Proaspăt reales pentru 

a cincea oară, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, a declarat 

că doreşte menţinerea 

colaborării cu Uniunea 

Democrată Maghiară 

din România (UDMR) 

în administraţia locală.

Primarul reales al Clujului 

spune că doreşte menţinerea 

parteneriatului cu UDMR, ară-

tând însă că decizia este a par-

tidului pe care îl reprezintă, 

Partidul Naţional Liberal (PNL).

„Prima mea opţiune este 

de a continua acest partene-

riat pe care îl avem din 2004. 

Evident, că politic vom discu-

ta când vom avea toate rezul-

tatele fi nale, dar ca primar am 

spus că în acest oraş toată lu-

mea trebuie să se simtă ca 

acasă. Colaborarea cu UDMR 

a fost o cheie a menţinerii 

unui echilibru în Cluj-Napo-

ca şi consider că acest oraş 

este al tuturor, indiferent de 

etnie. Din punctul meu de ve-

dere, este prima opţiune, dar 

decizia nu îmi aparţine mie 

în fi nal. Eu nu uit faptul că în 

2012, când nu aveam majori-

tate, cei de la UDMR au op-

tat să vină lângă mine”, a de-

clarat Emil Boc, luni, într-o 

conferinţă de presă.

La rândul său, candidatul 

Alianţei USR-PLUS la funcţia 

de primar, deputatul Emanu-

el Ungureanu, a declarat că 

Alianţa nu doreşte să propu-

nă vreun consilier pentru func-

ţia de viceprimar. „Nu, nu 

cred că este cazul. Vocile dis-

tincte sunt foarte bune. Dacă 

este un proiect bun, îi dăm 

votul, dacă nu, nu”, a decla-

rat Emanuel Ungureanu.

PNL vrea să obţină 
majoritatea 
în Consiliul Judeţean

Întrebat dacă, la nivelul ad-

ministraţiei judeţene, PNL do-

reşte continuarea colaborării 

cu UDMR, Alin Tişe, proas-

păt reales şi el în fruntea Con-

siliului Judeţean, a declarat 

că acest lucru va fi  analizat 

după afl area rezultatelor fi na-

le, adăugând însă că sunt mai 

multe opţiuni în ceea ce pri-

veşte parteneriatele din forul 

administrativ judeţean.

„La Consiliul Judeţean, aş-

teptăm să se confi rme numă-

rătoarea fi nală şi în momen-

tul în care vom vedea exact 

dacă avem sau nu majorita-

te, vom analiza. Am avut o 

colaborare bună cu UDMR şi 

cu domnul Vákár István în 

mandatul trecut, însă aştep-

tăm în continuare rezultatele. 

Din punctul nostru de vede-

re, avem opţiuni diverse la ni-

velul Consiliului Judeţean”, a 

declarat, luni, Alin Tişe, pre-

şedintele reales al Consilului 

Judeţean Cluj.

Emil Boc: „Clujenilor 
le datorez totul!”

După ce a primit votul lor 

pentru a cincea oară conse-

cutiv, primarul Emil Boc le-a 

transmis clujenilor un mesaj 

prin care le mulţumeşte pen-

tru încrederea acordată şi îi 

asigură că va face tot ce îi 

stă în putinţă să nu transfor-

me „acest uriaş vot de încre-

dere într-o dezamăgire”.

„Nu am cuvinte să le mul-

ţumesc clujenilor pentru în-

crederea acordată. Cuvinte-

le ar fi  de prisos, ce să spun 

clujenilor care m-au inven-

tat şi reinventat politic de fi -

ecare dată? Le datorez tot 

ceea ce sunt şi tot ceea ce 

fac în viaţa publică. Simt o 

uriaşă responsabilitate şi sper 

să nu îi dezamăgesc. Pot să 

îi asigur doar că tot ceea ce 

ştiu şi putem, eu şi echipa 

din care fac parte, ne vom 

strădui să facem, astfel în-

cât să nu transformăm acest 

uriaş vot de încredere în dez-

amăgire. Tot ce va ţine de 

ştiinţa, priceperea şi colabo-

rarea noastră vom face”, a 

transmis Emil Boc.

De precizat că, potrivit ci-

frelor furnizate de Autorita-

tea Electorală Permanentă 

(AEP) duminică seară, la ora 

21:00, ora închiderii 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 permanente şi com-

plementare.

Emanuel Ungureanu: 
„L-am felicitat pe Emil Boc”

Candidatul Alianței USR-

PLUS la Primăria municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emanuel 

Ungureanu, cel mai vocal 

contracandidat al actualului 

edil, a mărturisit că l-a feli-

citat pe Emil Boc pentru 

câștigarea unui nou mandat. 

Ungureanu s-a situat pe lo-

cul al doilea în cursa electo-

rală, cu 8,25% din voturi, la 

mare diferență de Emil Boc, 

care a obținut 74,76% din 

voturile clujenilor.

„Aș vrea în primul rând 

să le mulțumesc clujenilor 

pentru că au venit la vot. 

În al doilea rând – să-l fe-

licit pe domnul Emil Boc 

pentru cel de-al patrulea 

mandat. Al cincilea, da, nu 

se mai știe câte sunt. I-am 

scris de dimineață, așa cum 

se face în fairplay-ul poli-

tic, i-am scris un mesaj și 

mi-a scris înapoi și el. Îi fe-

licit pe colegii mei care sunt 

în Consiliul Local și în Con-

siliul Județean pentru efor-

tul pe care îl vor face pen-

tru comunitate, în așa fel 

încât zona de confort care 

există în centru să ajungă 

și în cartiere”, a declarat, 

luni, Ungureanu.

Deputatul USR a declarat 

că le va cere colegilor săi de-

semnarea pentru un nou man-

dat de parlamentar. Reamin-

tim, că Emanuel Ungureanu 

este deputat USR din 2016 și 

vicepreședinte al Comisiei pen-

tru sănătate și familie în Par-

lamentul României.

PNL împarte puterea cu UDMR la Cluj-Napoca
Vechiul şi noul edil, Emil Boc, îşi manifestă intenţia de a continua colaborarea cu reprezentanţii minorităţii 
maghiare: „Nu uit că, în 2012, când nu aveam majoritate, cei de la UDMR au optat să vină lângă mine!”

Proaspăt reales, primarul Emil Boc (PNL) a avut o colaborare bună cu viceprimarul Oláh Emese (UDMR)

PNL a câştigat primăriile 

din 59 de municipii, oraşe şi 

comune din judeţul Cluj, din-

tr-un total de 81. Preşedintele 

organizaţiei judeţene, europar-

lamentarul Daniel Buda, este 

recunoscător clujenilor pentru 

susţinerea manifestată.

Preşedintele PNL Cluj, Da-

niel Buda, a declarat luni, într-o 

conferinţă de 

presă organizată 

alături de prima-

rul Emil Boc şi 

preşedintele Con-

siliului Judeţean, 

Alin Tişe, că par-

tidul său a câşti-

gat primăriile din 

52 de comune şi 

oraşe din judeţul 

Cluj. În total, în 

judeţ sunt 81 de primării.

Astfel, europarlamenta-

rul Daniel Buda le-a mulţu-

mit tuturor cetăţenilor clu-

jeni că au ieşit la vot şi se 

simte recunoscător.

„Am vrut să facem aceas-

tă conferinţă de presă, în pri-

mul rând pentru a le mulţu-

mi tuturor locuitorilor jude-

ţului Cluj pentru prezenţa la 

vot. În acelaşi timp, desigur, 

să le mulţumim tuturor româ-

nilor pentru că au înţeles că 

votul ţine de esenţa democra-

ţiei şi au dat dovadă, în aceas-

tă perioadă difi cilă, de un î-

nalt spirit civic prezentându-se 

într-un număr foarte mare la 

vot şi astfel, le mulţumim”, a 

declarat Daniel Buda.

Preşedintele PNL Cluj a 

mai adăugat că această victo-

rie îl onorează atât pe el, cât 

şi pe colegii săi de partid, iar 

în acelaşi timp îi face să fi e şi 

mai responsabili.

„Este un vot care ne ono-

rează, dar în acelaşi timp 

este un vot 

care ne şi 

responsabili-

zează foarte 

mult. Aceas-

tă încredere 

ne obligă să 

fim mai de-

parte alături 

de ei şi atenţi 

la nevoile 

lor, iar în 

acelaşi timp, desigur, să ve-

nim cu soluţii la aceste ne-

voi. Totodată, le garantez, 

că atât eu, cât şi colegii mei, 

că vom fi mai departe ală-

turi de cetăţeni, ceea ce în-

seamnă nevoia de a creşte 

nivelul de trai”, a comple-

tat Daniel Buda.

Reamintim, că doar 42,9% 

din cei 618.541 de alegători, 

adică un total de 265.380 

votanţi au ieşit să pună ştam-

pila pe aleşii locali, Clujul 

fiind printre judeţele coda-

şe la nivel naţional, în faţa 

municipiului Bucureşti în-

să, aflat la coada clasamen-

tului (36,9%).

PNL a câștigat 52 de primării 
din județul Cluj, din totalul de 81

Emil Boc și-a „zdrobit” contracandidații!
Primarul Emil Boc a fost reales la alegerile 
locale de duminică cu un scor covârșitor de 
peste 74%, la o uriașă diferență de principa-
lul său contracandidat, deputatul USR 
Emanuel Ungureanu. Rezultatele pentru 
Primăria municipiului Cluj-Napoca, după nu-
mărătoarea ofi cială a voturilor, la 182 din 
183 de secții de vot, sunt următoarele:

¤ Emil Boc (PNL): 74,76%

¤ Emanuel Dumitru Ungureanu (Alianța 
USR-PLUS): 8,25%

¤ Csoma Botond (UDMR): 7,12%

¤ Valentin Claudiu Cuibus (PSD): 4,58%

¤ Avram Fițiu (PMP): 1,47%

¤ Dan Cristian Codrean (Pro România): 0,78%

¤ Paul Eugen Siserman (ALDE): 0,35%

După centralizarea voturilor din 181 de secţii 
din totalul de 183, PNL a câștigat detașat 
cursa electorală pentru Consiliul Local Cluj-
Napoca.

¤ PNL – 54,50%

¤ Alianța USR-PLUS – 17,08%

¤ UDMR – 11,23%

¤ PSD – 7,45%

¤ PMP – 1,87%

¤ Alin Tișe (PNL): 50,36%

¤ Alexandru Cordoș (PSD): 12,26%

¤ Cătălin Sălăgean (Alianţa USR-PLUS): 12,83%

¤ Vákár István (UDMR): 11,36%

¤ Remus Lăpușan (Pro România): 3,74%

¤ Cristian Lungu (PMP): 4,26%

Rezultate la nivelul judeţului Cluj

¤ PNL – 46,48%

¤ PSD – 13,37%

¤ Alianţa USR-PLUS – 12,15%

¤ UDMR – 11,57%

¤ PMP – 5,10%

¤ Pro Romania – 3,69%

¤ ALDE – 2,26%

Ce scor au obținut candidații 
la șefia Consiliului Județean?

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Dragi clujeni, vă mulțumesc din sufl et 
pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o! 
De asemenea, vă mulțumesc pentru 
încrederea pe care ați acordat-o echipei PNL 
pentru Consiliul Local, Consiliul Județean 
și președintele Consiliului Județean, 
în persoana domnului Alin Tișe. 
În urma acestui uriaș vot de încredere, 
simt o responsabilitate mai mare ca 
niciodată și tot ce ține de mine va fi  întreprins 
pentru a nu vă dezamăgi și pentru a menține 
Clujul pe primul loc!“

PREZENȚĂ VOT

42,9%
din cei 618.541 
de alegători, adică 
un total de 265.380 
votanţi au ieşit 
să pună ştampila 
pe aleşii locali
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Reprezentanţii Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii 

vorbesc despre câţi oameni 

ar mai putea muri înainte 

de utilizarea vaccinului 

la scară largă: Cifrele 

nu sunt doar imaginabile, 

ci „foarte probabile”.

Mike Ryan (foto), şeful pro-

gramului de urgenţe al Orga-

nizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS), a declarat că sunt şan-

se ridicate să se ajungă la 2 mi-

lioane de victime ale bolii CO-

VID-19, chiar înainte să fi e dis-

tribuit un vaccin populaţiei.

Şeful programului de ur-

genţe al OMS şi-a arătat îngri-

jorarea faţă de posibilitate du-

blării numărului de decese din 

cauza noului coronavirus, ca-

re cauzează boala COVID-19, 

potrivit Reuters.

Prin urmare, bilanţul total 

al deceselor ar putea ajunge 

la 2 milioane, înainte de uti-

lizarea unui vaccin la scară 

largă cu succes. Iar în absen-

ţa unor acţiuni continue pen-

tru ţinerea sub control a răs-

pândirii virusului, numărul ar 

putea fi  şi mai mare, a spus 

reprezentantul OMS.

„Dacă nu facem tot ceea 

ce este posibil, toate cifrele 

despre care vorbiţi, 2 milioa-

ne de decese, nu sunt doar 

imaginabile, ci foarte proba-

bile”, a spus Mike Ryan, şe-

ful programului de urgenţe în 

cadrul OMS.

De precizat, că după nouă 

luni de la descoperirea coro-

navirusului în China, în în-

treaga lume au decedat în jur 

de 1 milion de oameni.

Câți oameni vor mai 
muri de COVID-19?

DECESE

1
milion de oameni au 
murit la nivel global 
din cauza 
complicațiilor 
provocate de noul 
coronavirus

Începând cu data de 1 

octombrie, cardul de 

sănătate redevine obliga-

toriu, cu excepţia consul-

taţiilor de la distanţă.

Începând cu data de 1 

ocombrie, cardul de sănătate 

redevine obligatoriu, excepţia 

fi ind consultaţiile la distanţă 

de medicii de familie şi de me-

dicii specialişti din ambulato-

riul clinic. Potrivit CNAS, con-

sultaţiile de acasă se menţin 

până fi nalul anului 2020.

În urma consultaţiilor acor-

date la distanţă, medicul de 

familie/medicul specialist va 

emite toate documentele ne-

cesare pacientului ca urmare 

a actului medical, inclusiv pre-

scripţiile medicale. Documen-

tele sunt transmise pacientu-

lui prin mijloace de comuni-

care electronică.

Validarea cardului, 
obligatorie la cabinet

De precizat, că este obli-

gatorie validarea cardului de 

sănătate în cazul consultaţii-

lor acordate la cabinet.

„Reintroducem utilizarea 

cardului de sănătate în toate 

situaţiile în care pacientul se 

deplasează fi zic la unitatea 

medicală pentru a primi ser-

vicii medicale, pentru a avea 

o evidenţă cât mai exactă şi 

a gestiona cât mai efi cient fon-

durile din sistem. Consultaţi-

ile la distanţă rămân o alter-

nativă benefi că, atât pentru 

pacienţi, cât şi pentru medici, 

prin care se asigură accesul 

la tratamentele necesare fără 

a se expune riscurilor de in-

fectare. Recomandăm în con-

tinuare pacienţilor programa-

rea consultaţiilor, medicul fi -

ind cel care decide modul în 

care va fi  acordată consulta-

ţia, la distanţă sau în cadrul 

unei vizite la cabinetul medi-

cal”, a declarat Adela Cojan, 

preşedintele CNAS.

Totodată, s-a prelungit pâ-

nă la data de 31 decembrie 

2020 termenul de valabilitate 

pentru următoarele documen-

te a căror valabilitate expiră 

până la această dată:

¤ biletele de trimitere pen-

tru specialităţi clinice, inclu-

siv pentru specialitatea medi-

cină fi zică şi de reabilitare;

¤ biletele de trimitere pen-

tru specialităţi paraclinice;

¤ recomandările medicale 

pentru dispozitive medicale, teh-

nologii şi dispozitive asistive – 

ce se depun/se transmit la ca-

sa de asigurări de sănătate;

¤ deciziile de aprobare pen-

tru procurarea dispozitivului 

medical, tehnologiilor şi dis-

pozitivelor asistive.

De asemenea, s-a prelungit 

şi termenul de valabilitate pen-

tru posibilitatea ca medicii de 

familie să poată prescrie în 

continuare pentru pacienăţii 

cronici inclusiv medicamente-

le restricţionate, cu menţiunea 

că pentru medicamentele ca-

re se eliberează în baza unor 

protocoale terapeutice este ne-

cesară evaluarea periodică a 

medicului de specialitate.

Cardul de sănătate redevine 
obligatoriu de la 1 octombrie
Cu excepţia consultaţiilor la distanţă, cardul de sănătate redevine indispensabil. 
Valabilitatea biletelor de trimitere, prelungită până la sfârşitul anului.

Cardul de sănătate redevine obligatoriu, cu excepția consultațiilor de la distanță
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Rata şomajului înregistrat 

la nivel naţional, în luna 

august, s-a situat la 3,3%, 

cu 0,26 puncte procentua-

le peste valoarea consem-

nată în aceeaşi lună din 

2019, potrivit datelor 

Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM), publicate luni.

Procentul raportat în au-

gust a fost, însă, în creştere 

cu 0,03 puncte procentuale 

comparativ cu luna iulie 2020.

Conform evidenţelor ANO-

FM, numărul total de şomeri 

la fi nele lunii august, de 

286.662 de persoane, a cres-

cut cu 2.723 de persoane fa-

ţă de cel de la fi nele lunii 

anterioare. Din totalul şome-

rilor înregistraţi, 94.924 au 

fost şomeri indemnizaţi şi 

191.738 neindemnizaţi.

„Numărul şomerilor in-

demnizaţi a crescut cu 8.294 

de persoane, iar numărul şo-

merilor neindemnizaţi a scă-

zut cu 5.571 persoane faţă de 

luna precedentă. Pe medii de 

rezidenţă, numărul şomeri-

lor la fi nele lunii august se 

prezintă astfel: 101.937 şo-

meri provin din mediul ur-

ban şi 184.725 şomeri provin 

din mediul rural”, se menţi-

onează în document.

Potrivit sursei citate, cei 

mai mulţi şomeri aveau între 

40-49 de ani (76.147), urmaţi 

de cei din grupa de vârstă 

50-55 de ani (54.423), la po-

lul opus afl ându-se persoane-

le între 25-29 de ani (14.461).

Referitor la structura şo-

majului după nivelul de in-

struire, şomerii fără studii si 

cei cu nivel de instruire pri-

mar au o pondere însemna-

tă în totalul şomerilor înre-

gistraţi în evidenţele ANOFM 

(23,45%). Şomerii cu nivel 

de instruire gimnazial repre-

zintă 26,98% din totalul şo-

merilor înregistraţi, iar cei cu 

studii universitare 6,43 %.

România celor peste 
280.000 de şomeriPandemia de COVID-19 

din România a pus lacătul 

pe multe afaceri, iar cei 

care stau încă în picioare 

afi rmă că se descurcă 

greu. Cu toate acestea, 

sunt domenii care caută 

să se extindă chiar şi în 

această perioadă difi cilă, 

având mii de anunţuri 

de angajare disponibile.

De vreo câteva luni, o su-

medenie de fi rme din România 

se luptă să supravieţuiască. Al-

tele au pus deja lacătul pe uşă 

încă din primele luni ale pan-

demiei de coronavirus, din mo-

ment ce n-au mai găsit soluţii 

de a ieşi la liman. Există, însă, 

câteva domenii care nu numai 

că se menţin bine pe linia de 

plutire, dar mai şi prosperă.

De exemplu, domeniul IT a 

rămas printre puţinele aproape 

total neafectate de criza provo-

cată de pandemie, alături de far-

ma, e-commerce şi curierat, con-

form datelor dintr-un studiu pri-

vind cele mai căutate speciali-

zări şi limbaje de programare 

de către angajatorii din Româ-

nia în acest an, realizat de Co-

decool, citat de playtech.ro.

Ce domenii au mii de 
anunţuri de angajare?

Digitalizarea a fost grăbită 

de criza sanitară, moment în 

care a scos la iveală şi mai preg-

nant nevoia acută de progra-

matori. Cu cel mai mare nu-

măr de menţiuni pe site-urile 

de recrutare, SQL, Java şi Java-

Script sunt cele mai căutate 

limbaje de către angajatori, 

acestea fi ind cele mai cerute a-

tât la începutul, cât şi la sfâr-

şitul perioadei de izolare, sus-

ţin autorii studiului.

Practic, pe internet se gă-

sesc mii de anunţuri de anga-

jare din această zonă – peste 

2.000 de anunţuri pentru SQL, 

program folosit pentru gesti-

onarea şi interogarea bazelor 

de date, SQL (Structured Query 

Language), căutat în special 

în rândul organizaţiilor care 

lucrează cu date de volume 

foarte mari. Astfel, joburile 

de SQL developer, developer, 

data analyst, business intelli-

gence (BI) analyst sau data-

base administrator (DBA) sunt 

printre specializările afl ate la 

mare căutare.

„Popularitatea SQL a cres-

cut foarte mult în ultimii ani, 

mai ales odată cu digitalizarea 

tot mai multor afaceri şi creş-

terea e-comerţului, unde lucrul 

cu datele este esenţial. Acestea 

stau la baza tuturor deciziilor 

implementate de către compa-

nii, indiferent de profi lul busi-

ness-ului. De aici şi nevoia de 

Business Intelligence Analysts 

– una dintre cele mai căutate 

specializări, deoarece interpre-

tarea corectă a acestor date es-

te cel mai mare atu. Cu SQL, 

companiile au posibilitatea de 

a obţine şi interpreta date foar-

te utile despre utilizatorii lor”, 

a precizat Adina Căciulatu, Mar-

keting Manager Codecool.

„Bătaie” mare pe Java

Al doilea cel mai căutat 

limbaj, Java, este unul din-

tre cele mai populare limba-

je de programare din lume, 

fi ind folosit pentru aplicaţii 

de desktop cu interfaţă gra-

fi că, aplicaţii de mobil sau 

aplicaţii şi chiar servere web. 

La fi nalul lunii iunie, erau 

înregistrate 1.732 de anun-

ţuri pentru locuri de muncă 

ce necesită cunoştinţe avan-

sate în acest limbaj.

De asemenea, JavaScript, 

limbajul folosit în special de 

către front-end developers 

pentru a adăuga elemente di-

namice site-urilor web, se bu-

cură de o popularitate însem-

nată. Cu peste 1,5 miliarde 

de site-uri live, număr care 

continuă să crească în fi eca-

re zi, JavaScript este un lim-

baj care oferă foarte multe 

oportunităţi de carieră, cu 

peste 1.600 de anunţuri pe 

site-urile de profi l.

La nivel global, cele mai 

căutate limbaje de progra-

mare sunt Python, Go şi 

Rust, la care se adaugă SQL, 

Java şi JavaScript.

Domeniul IT înfloreşte în ciuda pandemiei

Ziua Mondială a 

Turismului, sărbătorită 

din 1979 în data de 27 

septembrie, are ca temă 

turismul rural, o zonă pe 

care românii au descope-

rit-o tot mai mult în acest 

an constrânşi de condiţii-

le impuse din cauza pan-

demiei şi una în care 

România poate intra 

cu succes în competiţie 

cu orice ţară europeană.

„Turismul rural este, pro-

babil, cea mai spectaculoa-

să formă de turism din Ro-

mânia ultimilor 25 de ani. 

Turismul rural reprezintă una 

din formele de turism cu ca-

re putem fi  în competiţie cu 

orice ţară europeană dezvol-

tată turistic. România se po-

ziţionează foarte bine la ni-

vel internaţional, din punct 

de vedere al agroturismului 

şi al turismului rural. În Eu-

ropa, de peste 20 de ani ne 

situăm în topul 10 al ţărilor 

cu agroturism şi turism ru-

ral dezvoltat, alături de Fran-

ţa, Austria, Spania, Italia, 

Grecia, sau pe plan mondi-

al, de California (SUA), Bra-

zilia, Taiwan, Filipine. Nu-

mărul din ce în ce mai ma-

re de pensiuni agroturistice, 

cadrul natural deosebit, tra-

diţiile şi obiceiurile bine păs-

trate sunt atuuri în favoarea 

turismului rural şi a agrotu-

rismului din ţara noastră”, 

a declarat Traian Bădulescu, 

consultant în turism, care a 

făcut o analiză pe zona tu-

rismului rural din România.

Infrastructura rutieră, 
marea problemă în țară

Bădulescu susţine că infra-

structura rutieră este încă o 

problemă în România, chiar 

dacă ceva mai mică decât acum 

10-15 ani, dar cu toate aces-

tea, potrivit experţilor Consi-

liului Mondial al Turismului şi 

Călătoriilor şi ai Organizaţiei 

Mondiale a Turismului, turis-

mul rural constituie un produs 

turistic cu care România poa-

te şi trebuie să iasă pe piaţa 

internaţională.

Potrivit Organizaţiei Mondi-

ale a Turismului, zonele rura-

le au fost afectate foarte mult 

de către pandemia COVID-19, 

iar turismul ar putea constitui 

o soluţie de redresare econo-

mică. Într-adevăr, atât datorită 

cererii care creştea de la an la 

an, cât şi în contextul pande-

miei, turismul rural a reprezen-

tat una dintre cele mai solici-

tate forme de turism intern în 

acest an. Turiştii au preferat 

structuri de cazare de mici di-

mensiuni, aşa cum sunt pensi-

unile rurale şi agroturistice, ca-

re oferă şi izolare, şi natură, şi 

siguranţă”, susţine Bădulescu.

Potrivit sursei citate, turis-

mul rural reprezintă una din-

tre puţinele forme de turism 

pentru care turiştii mai fac 

rezervări din timp. Pe de o 

parte, o serie de pensiuni sunt 

deja pline pentru următoare-

le 1-2 luni, iar pe de altă par-

te, turiştii au început deja să 

rezerve locuri la pensiuni pen-

tru sărbătorile de iarnă. A-

ceasta deoarece turismul ru-

ral oferă siguranţă, iar fami-

liile sau grupurile de prieteni 

pot închiria cu totul o pensi-

une, fără să aibă de-a face cu 

persoane străine.

„Am observat, ca tendinţă, 

prelungirea şederii la pensiuni. 

Dacă anii trecuţi majoritatea 

turiştilor alegea să stea un we-

ekend, în acest an, mulţi turişti 

au optat şi pentru sejururi de 

5-7 nopţi la pensiuni. Motive-

le sunt atât calitatea ridicată a 

serviciilor şi personalizarea lor, 

cât şi securitatea ridicată şi ca-

drul natural. Pe de altă parte, 

unii turişti au înlocuit sejuru-

rile la hoteluri mari, la munte, 

la mare sau în staţiunile balne-

are cu sejururile la pensiuni ru-

rale. În general au fost alese 

pensiunile recunoscute pentru 

calitatea serviciilor”, menţio-

nează consultantul.

Turismul rural 
se practica la localnici

Trebuie precizat că în ţara 

noastră turismul rural se prac-

tica de mult timp, neofi cial, la 

localnici. Până la urmă, ospita-

litatea românului este recunos-

cută. Bădulescu spune că în 

mod organizat s-au realizat pri-

mele acţiuni turistice în mediul 

rural pentru grupuri de turişti 

afl aţi pe litoralul românesc al 

Mării Negre, începând din anii 

1967-1968. Din 1972, Centrul 

de Cercetări pentru Promovarea 

Turismului Internaţional, prin-

tr-un ordin al Ministerului Tu-

rismului, a trecut la identifi ca-

rea unor localităţi rurale repre-

zentative pentru satul românesc 

cu scopul de a fi  lansate şi pro-

movate în turism.

„În urma acestor studii s-a 

stabilit că pot fi  introduse în tu-

rismul intern şi internaţional cir-

ca 118 localităţi rurale. Din Bra-

şov şi împrejurimi – devenit mai 

târziu leagănul turismului rural 

românesc – au fost desemnate 

Rucăr, Fundata, Şirnea. Din pă-

cate, în 1974 s-a interzis caza-

rea turiştilor străini în locuinţe-

le particularilor, făcând inacce-

sibile satele pentru turiştii stră-

ini”, explică Bădulescu.

După 1989, apar primele 

gospodării înscrise în turis-

mul rural, în zona Moeciu – 

Bran – Rucăr. Apoi s-au ex-

tins gospodăriile înscrise din 

zonele Bârsei, Dornelor, Ma-

ramureş, Apuseni, Cluj şi Măr-

ginimea Sibiului.

Turismul rural, şansa României 
să scoată capul în lumea largă
Cea mai spectaculoasă formă de turism de la noi din ţară este oportunitatea ideală 
pentru ca România să iasă pe piaţa internaţională. Ce este turismul rural?

Turismul rural şi agroturismul au fost cel mai mult afectate din cauza pandemiei în lunile de primăvară
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă 

că, începând de astăzi, 29 

septembrie, se pot ridica 

şi depune formularele 

de cerere / declaraţie pe 

propria răspundere pentru 

acordarea tichetelor sociale.

În perioada 29 septembrie 

– 30 noiembrie, în cadrul pro-

gramului social, se pot ridi-

ca şi depune la primăriile de 

cartier şi sediul Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Medica-

lă (DASM) formularele de ce-

rere / declaraţie pe propria 

răspundere pentru acordarea 

tichetelor sociale. Valoarea 

nominală a tichetelor socia-

le este de 100 lei/an.

În conformitate cu preve-

derile legii, pot fi benefici-

ari ai programului, sub for-

ma tichetelor sociale, urmă-

toarele categorii:

a) persoane cu handicap 

grav sau accentuat, neinsti-

tuţionalizate

b) pensionari, invalizi, 

veterani, văduve de război, 

persoane deportate, prizo-

nieri, persecutaţi politic, 

eroi martiri ai revoluţiei, 

orfani, ale căror venituri 

nete lunare pentru persoa-

na singură sunt de până la 

1.082 lei şi de până la 786 

lei/membru de familie

c) şomeri înregistraţi (cu 

indemnizaţie şi fără indem-

nizaţie de şomaj) ale căror 

venituri nete lunare pentru 

persoana singură sunt de pâ-

nă la 1.082 lei şi de până la 

786 lei/membru de familie

d) benefi ciari de ajutor so-

cial sau de alocaţie pentru 

susţinerea familiei

e) victimele trafi cului de 

persoane

f) victimele violenţei do-

mestice

Distribuirea tichetelor so-

ciale se va face în baza unor 

programări comunicate di-

rect beneficiarilor şi prin 

mass media. 

Formularul de cerere/de-

claraţie pe propria răspun-

dere poate fi descărcat de 

pe site-ul www.dasmclujna-

poca.ro/formulare sau se 

poate ridica de la primări-

ile de cartier şi sediul DASM.

În urma verifi cării cereri-

lor și declarațiilor pe propria 

răspundere în sistemul infor-

matic PatrimVen, de la Agenția 

Națională de Administrare 

Fiscală (ANAF), şi în bazele 

de date ale Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca, se va 

stabili lista persoanelor be-

nefi ciare ale tichetelor din 

programul „Alimente”.

Primăria dă startul la programul „Alimente”

Drumul judeţean 161J 

(DN 16) – Roşieni a intrat 

în faza de asfaltare.

Consiliul Judeţean Cluj 

aduce la cunoştinţa partici-

panţilor la trafic şi a locui-

torilor din zonă faptul că pe 

drumul judeţean 161J (DN 

16) – Roşieni, lucrările de 

întreţinere curentă şi perio-

dică au intrat în faza de aş-

ternere a covorului asfaltic.

Potrivit forului adminis-

trativ judeţean, lucrările vi-

zează un sector de drum în 

lungime de peste 4 kilome-

tri, mai exact de la kilome-

trul 0+000, până la kilome-

trul 4+300.

Anterior, au fost executa-

te lucrări constând în trata-

rea burduşirilor, realizarea 

de casete în vederea lărgirii 

căii de rulare, eliminarea gro-

pilor prin acoperire cu pia-

tră spartă, refacerea terasa-

mentelor, lucrări de întreţi-

nere a şanţurilor, podeţelor 

şi a zidurilor de sprijin, pre-

cum şi aşternere de strat de 

balast stabilizat ca fază pre-

mergătoare asfaltării.

Nu în ultimul rând, pen-

tru completa finalizare a in-

vestiţiei, vor fi realizate acos-

tamente, precum şi marca-

je şi semnalizare rutieră, 

promit reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj.

Asfalt proaspăt pe un drum judeţean

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a publicat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii 

Publice (SEAP) anunţul pri-

vind achiziţionarea dotări-

lor specifi ce activităţii 

medicale, în cadrul proiec-

tului cu fi nanţare europea-

nă „Dotarea Ambulatoriului 

Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca”.

Investiţia are o valoare esti-

mată de 10.895.650,01 de lei, iar 

contractul este împărţit în opt lo-

turi, astfel: Lot 1 – mobilier me-

dical; Lot 2 – diverse echipamen-

te 1; Lot 3 – ecografe; Lot 4 – 

echipamente Endoscopie; Lot 5 

– echipamente Radiologie; Lot 6 

– echipamente Chirurgie; Lot 7 

– diverse echipamente 2 şi Lot 

8 – Oftalmologie.

„Continuăm investiţiile în 

sistemul sanitar clujean pentru 

a contribui la creşterea calităţii 

actului medical şi la asigurarea 

unui proces de diagnostic şi tra-

tament adecvat. Echipamente-

le moderne vor facilita furniza-

rea serviciilor de cea mai bună 

calitate şi efectuarea investiga-

ţiilor necesare, astfel încât peri-

oada de spitalizare să fi e cât mai 

scurtă şi recuperarea mult mai 

rapidă”, a declarat Alin Tişe, 

preşedintele CJ Cluj.

Peste 240 de 
echipamente moderne 
intră în dotarea spitalului

Potrivit CJ Cluj, cele 242 de 

echipamente şi aparaturi me-

dicale ultraperformante, de ul-

timă generaţie, vor intra în do-

tarea Ambulatoriului Spitalu-

lui Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca, unitate sanitară 

care îşi desfăşoară activitatea 

în spaţii afl ate în proprietatea 

forului administrativ judeţean.

Termenul limită pentru de-

punerea ofertelor este data de 

28 octombrie 2020, ora 15:00, 

iar criteriul de atribuire a con-

tractului este cel mai bun ra-

port calitate-preţ.

Reamintim, în acest con-

text, că proiectul a fost depus 

spre fi nanţare şi a fost decla-

rat câştigător în cadrul Pro-

gramului Operaţional Regio-

nal 2014-2020, Axa prioritară 

8 – Dezvoltarea infrastructu-

rii sanitare şi sociale.

Foto: Cele peste 240 de aparaturi 
medicale ultraperformante vor 

intra în dotarea Ambulatoriului 
Spitalului Clinic Județean de 

Urgență din Cluj-Napoca

Spitalul Judeţean Cluj, 
dotat cu aparatură 
de ultimă generaţie
CJ Cluj a demarat licitaţia pentru dotarea 
Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj

COSTURI

10,8
milioane de lei 
este valoarea 
contractului pentru 
echipamentele 
medicale de ultimă 
generație
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Daniel David, rectorul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, a precizat 

că universitatea va încerca 

să facă tot posibilul ca acest 

an să se desfăşoare în cele 

mai bune condiţii, 

deşi va fi  în mare 

parte în mediul online.

Rectorul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

prof. univ. dr. Daniel David, a 

transmis un mesaj tuturor stu-

denţilor cu ocazia noului an 

universitar. Deşi pandemia de 

COVID-19 a închis fi zic uni-

versităţile, conducerea încear-

că să asigure toate condiţiile 

necesare pentru o bună desfă-

şurare a cursurilor online.

„Dragi colegi membri ai 

comunităţii academice a U-

niversităţii «Babeş-Bolyai» 

din Cluj-Napoca (UBB), mă 

bucur să începem anul uni-

versitar 2020-2021! În primul 

rând le urez bun venit noi-

lor membri ai comunităţii 

UBB, spunându-le că vom 

face tot posibilul să se sim-

tă ca acasă, devenind cât mai 

repede, în ciuda pandemiei, 

parte a comunităţii noastre 

academice, în una dintre ce-

le mai prestigioase, cele mai 

vechi şi cele mai mari uni-

versităţi ale ţării!”, a decla-

rat Daniel David.

UBB promite menţinerea 
standardului de calitate

„Începem anul universitar 

în condiţii speciale de pande-

mie. Am încercat să combinăm 

varianta clasică cu cea online, 

în programe hibride, pentru a 

menţine calitatea actului edu-

caţional. Am făcut acest lucru 

mai ales de dragul studenţilor, 

pentru a nu le afecta parcursul 

de viaţă şi pentru a le asigura 

o educaţie adecvată, onorabi-

lă, în condiţii de siguranţă. Pro-

fesorii ar fi  putut să-şi reorien-

teze activităţile spre ştiinţă, iar 

componenta administrativă tre-

buie să funcţioneze oricum, dar 

blocarea actului educaţional ar 

fi  afectat iremediabil studenţii. 

Dacă se vor înăspri condiţiile 

pandemiei, nu vom renunţa, 

însă vom fi  nevoiţi să revenim 

la scenariul complet online”, a 

continuat rectorul UBB.

„Dacă se vor îmbunătăţi, 

ne vom întoarce la scenariul 

clasic, îmbogăţit cu experi-

enţele online de calitate; 

într-adevăr, UBB promovea-

ză o nouă «pedagogie univer-

sitară» (ghidurile/manualele 

vor fi  publicate în curând), 

dincolo de pericol, UBB cău-

tând să găsească oportunităţi 

de dezvoltare academică. În 

acest context vă încurajez să 

exploraţi şi turul virtual al U-

niversităţii noastre şi să ne 

faceţi propuneri pentru noi 

tururi (Tur virtual UBB)”, a 

completat David.

UBB, universitatea celor 
peste 50.000 de oameni

Reamintim, că Daniel David 

a preluat conducerea Univer-

sităţii „Babeş-Bolyai” chiar în 

perioada declanşării stării de 

urgenţă. La UBB, a crescut 

numărul studenţilor cu 4% la 

nivel de licenţă, 13% la nivel 

de master şi cu 7% la nivel 

de doctorat faţă de anul uni-

versitar 2019-2020.

Ca anvergură academică, 

UBB este astăzi cea mai ma-

re şi mai complexă comuni-

tate academică din România, 

de peste 50.000 de oameni 

(cadre didactice şi de cerce-

tare, studenţi, personal admi-

nistrativ), având o organiza-

re complexă, în 23 de facul-

tăţi (incluzând DPPD), de la 

arte şi ştiinţe umaniste la şti-

inţe sociale şi ştiinţele natu-

rii, ale vieţii şi ştiinţe exacte, 

până la inginerie şi tehnolo-

gie, acoperind 250 de progra-

me la nivel de licenţă, 254 la 

nivel de master şi 31 de şco-

li doctorale.

Debut atipic de an universitar la UBB Cluj
Daniel David, rector UBB Cluj-Napoca: „Vremurile sunt de aşa natură încât avem şansa istorică să fim o generaţie 
universitară care poate şi trebuie să poziţioneze comunitatea UBB între marile comunităţi academice ale lumii”

Rectorul Daniel David a deschis, luni, un an universitar plin de provocări la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

PROF. UNIV. DR. 
DANIEL DAVID | 
rector UBB

 „Prin Programul ProUBB+ 
am angajat misiunea 
de a poziționa UBB în aria 
academică europeană 
în liga marilor universități 
transformând-o într-o 
universitate românească 
world-class la nivel 
internațional. Așadar, 
începând cu acest an 
universitar vom începe 
implementarea unei 
paradigme world-class, așa 
cum a fost aceasta angajată 
de Programul ProUBB+ și de 
acceptarea noastră în GUILD. 
Simplu spus, o universitate 
world-class valorizează toate 
cele trei misiuni academice – 
educație/cercetare/relația 
cu societatea.“

Consiliul Naţional al 

Elevilor, Alianţa Naţională 

a Organizaţiilor Studenţeşti 

din România şi Consiliul 

Tineretului din România 

îi solicită preşedintelui 

României, Klaus Iohannis, 

retrimiterea în Parlament 

a Legii privind educaţia 

sexuală, exprimându-şi 

dezamăgirea faţă de deci-

zia Curţii Constituţionale a 

României (CCR) care a sta-

bilit că prevederile privind 

înlocuirea educaţiei sexua-

le cu educaţia sanitară 

sunt constituţionale.

Potrivit unui document 

transmis, luni, de Consiliul 

Naţional al Elevilor, încerca-

rea decidenţilor de a limita 

accesul elevilor la educaţie se-

xuală reprezintă un „act ires-

ponsabil”, având în vedere 

faptul că România se afl ă „la 

coada clasamentului” în ceea 

ce priveşte sănătatea sexuală 

a tinerilor şi numărul mame-

lor adolescente.

„Conform datelor INS Tem-

po, în anul 2018, în România 

au devenit mame 727 de ado-

lescente cu vârsta sub 15 ani 

şi 18.753 cu vârsta între 15-19 

ani. Dintre mamele adoles-

cente sub 15 ani, 19 sunt la 

a doua naştere şi una la a tre-

ia. Cât ţine de mamele ado-

lescente cu vârsta între 15-19 

ani, 3.929 sunt la a doua, 731 

la a treia, 72 la a patra, 8 la 

a cincea şi una la a şasea. Tot-

odată, 7,5% din totalul cazu-

rilor de cancer de col uterin 

diagnosticate anual în Euro-

pa provin din România, inci-

denţă de 3 ori mai mare de-

cât media la nivelul Uniunii 

Europene. România se afl ă pe 

primul loc din ţările Uniunii 

Europene în ceea priveşte mor-

talitatea prin cancer de col 

uterin (14.2 la 100.000 de fe-

mei)”, se explică în document.

În multe familii din Româ-

nia, sănătatea reproducerii nu 

constituie un subiect de dis-

cuţie liberă, atrag atenţia ce-

le trei organizaţii, adăugând 

că mulţi elevi nu au părinţi 

care să le poată răspunde la 

informaţii privind educaţia se-

xuală care ar trebui să fi e li-

vrate de specialişti în dome-

niu, iar informaţiile pe care le 

primesc pe această temă în 

cadrul unităţii de învăţământ 

reprezintă „unica oportunita-

te” de a înţelege aspecte de 

bază adiacente educaţiei se-

xuale, precum contracepţia, 

planifi carea familială ş.a.

Reamintim că, la mijlocul 

lunii iunie, judecătorul Cristi 

Danileţ de la Tribunalul Cluj 

a venit cu argumente pentru 

care educaţia sexuală în şco-

li ar fi  o idee bine venită. A-

vând numeroase cazuri pe ca-

re le judecă, cu minori care 

au fost agresaţi sexual sau vi-

olaţi, omul legii spune că a-

ceastă materie, predată în şco-

li, ar putea reduce numărul 

acestor abuzuri.

Tinerii îi cer preşedintelui să retrimită 
în Parlament legea privind educaţia sexuală
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Grecia se pregăteşte 

să transfere luni 

pe continent peste 700 

de migranţi de pe insula 

Lesbos şi din fosta tabă-

ră Moria de pe această 

insulă, care a fost distru-

să de un incendiu, 

a relatat postul public 

ERT preluat de dpa.

Migranţii transferaţi, ca-

re urmează să fie îmbarcaţi 

pe un feribot în cursul se-

rii, au primit azil în Grecia, 

menţionează ERT.

Se prevede ca alţi 2300 de 

migranţi cu statut de refugiat 

să fi e aduşi săptămâna aceas-

ta în Grecia continentală, po-

trivit aceleiaşi surse.

Ministrul pentru migraţie, 

Notis Mitarachi, a anunţat an-

terior că se intenţionează des-

congestionarea taberei Kara 

Tepe, unde sunt găzduiţi pro-

vizoriu circa 10.000 de oameni 

după incendiul de la Moria.

Tabăra Moria a fost distrusă 

la începutul lui septembrie de 

un incendiu care a lăsat fără adă-

post peste 12.000 de refugiaţi şi 

migranţi. Autorităţile bănuiesc 

că incendiul a fost declanşat chiar 

de migranţi, în urma unor dis-

pute privind măsurile de caran-

tină împotriva coronavirusului 

impuse după ce zeci dintre ei au 

fost depistaţi ca purtători. Mai 

mulţi suspecţi au fost reţinuţi şi 

acuzaţi de incendiere.

Grecia transferă 3.000 
de migranţi de pe Lesbos

Procurorii turci au pregă-

tit noi acuzaţii împotriva 

a şase ofi cialităţi saudite 

în legătură cu asasinarea 

în 2018 a jurnalistului 

saudit Jamal Khashoggi 

la Istanbul, au anunţat, 

luni, canalul de televiziu-

ne NTV şi alte media 

turce, potrivit Reuters.

Relatările nu specifi că acu-

zaţiile şi nici nu menţionea-

ză dacă cei şase suspecţi se 

afl ă printre persoanele care 

sunt judecate în contuma-

cie, la Istanbul, pentru uci-

derea lui Khashoggi.

În urmă cu trei săptămâni, 

un tribunal din Arabia Saudi-

tă a emis un verdict fi nal în 

cazul asasinării jurnalistului 

saudit Jamal Khashoggi, con-

damnând opt persoane la pe-

depse între şapte şi 20 de ani 

de închisoare. Cinci persoa-

ne au primit condamnări de 

20 de ani de închisoare, o 

persoană a fost condamnată 

la zece ani de închisoare, iar 

doi oameni au primit pedep-

se de câte şapte ani.

Colaborator al publicaţiei 

The Washington Post şi critic 

al regimului saudit după ce 

mai întâi a fost apropiat de 

acesta, Jamal Khashoggi a fost 

asasinat şi corpul său tăiat în 

bucăţi în octombrie 2018 în 

consulatul Arabiei Saudite de 

la Istanbul, unde s-a deplasat 

pentru a ridica un document.

El avea 59 de ani la momen-

tul morţii sale şi rămăşiţele sa-

le nu au fost găsite niciodată.

Această crimă a aruncat Ara-

bia Saudită într-una dintre ce-

le mai grave crize diplomatice 

şi a pătat imaginea prinţului 

moştenitor Mohammed bin Sal-

man, desemnat de responsa-

bili turci şi americani drept cel 

care a ordonat asasinatul. Du-

pă ce iniţial a negat asasinatul, 

iar apoi a avansat mai multe 

versiuni ale faptelor, Riadul a 

recunoscut în cele din urmă că 

acesta a fost comis de agenţi 

saudiţi care ar fi  acţionat sin-

guri şi fără a primi ordine din 

partea conducătorilor.

Justiţia turcă a început în 

iulie să judece în contumacie 

20 de saudiţi, între care doi 

apropiaţi ai prinţului moşte-

nitor, fostul consilier Saud 

al-Qahtani şi fostul număr doi 

al serviciului de informaţii, 

gen. Ahmed al-Assiri, identi-

fi caţi drept cei care au ordo-

nat asasinatul.

Turcia pregăteşte noi 
acuzaţii împotriva a şase 
oficialităţi saudite

Preşedintele Statelor Unite, 

Donald Trump, 

i-a cerut rivalului său 

la alegerile din noiembrie, 

democratul Joe Biden, 

să facă un test antidrog îna-

inte de dezbaterea televiza-

tă de astăzi, prima

în care ambii candidaţi 

se vor confrunta.

„Cer cu tărie un test an-

tidrog pentru somnolenţa 

lui Biden înainte sau după 

dezbaterea de marţi seară”, 

a scris pe Twitter miliarda-

rul republican în vârstă de 

74 de ani, care continuă să 

pună la îndoială abilităţile 

cognitive ale rivalului său 

de 77 de ani.

Preşedintele SUA, care a 

asigurat că în acest caz va fi  

supus şi el unui test, şi-a jus-

tifi cat cererea prin prestaţia 

presupus „neregulată” a can-

didatului democrat în dez-

baterile electorale din trecut.

„Doar drogurile ar fi  pu-

tut provoca această discre-

panţă?”, s-a întrebat Trump 

în mesajul său de pe reţea-

ua de socializare.

Deşi nu există nicio do-

vadă în acest sens, nu este 

pentru prima dată când pre-

şedintele Statelor Unite îl 

acuză pe Biden că a consu-

mat droguri pentru a face 

faţă dezbaterilor electora-

le, aşa cum a făcut-o recent 

într-un interviu televizat şi 

anterior în declaraţii pen-

tru un ziar.

Trump a pus sub semnul 

întrebării sănătatea minta-

lă a lui Biden încă din 2018, 

când începea să apară drept 

posibilul său rival la alege-

rile din acest an, iar în ul-

timele luni şi-a întărit ata-

curile în interviuri şi mitin-

guri, sugerând la el o for-

mă de senilitate.

Trump a vizat prestaţia 

lui Biden în timpul primare-

lor democrate, când s-a con-

fruntat în dezbaterile iniţia-

le cu mulţi candidaţi, dar ca-

re s-a încheiat cu succes în 

faţa politicianului democrat 

de stânga Bernie Sanders.

Trump şi stafful său de cam-

panie încearcă să defi nească 

prima dezbatere prezidenţială 

ca un test de abilitate pentru 

fostul vicepreşedinte, un pro-

dus pur al aripii moderate a 

Partidului Democrat despre ca-

re spune că este o „marione-

tă” a stângii radicale.

Cunoscut pentru gafele şi 

derapajele sale, Joe Biden a 

recunoscut că „dezbaterea 

va fi  difi cilă”.

„Vor fi  în principal ata-

curi personale şi minciuni”, 

„asta e tot ce ştie să facă”, 

a spus el despre miliardarul 

republican. „Nu ştie să dis-

cute faptele. Nu este atât de 

deştept”, a continuat Biden.

În prezent, majoritatea son-

dajelor îi oferă lui Biden un 

avantaj clar la nivel naţional, 

deşi se aşteaptă ca alegerile 

să fi e hotărâte într-un grup 

mic de state esenţiale în care 

sondajele sunt mai strânse.

În numele măsurilor de 

precauţie legate de pande-

mia de COVID-19, Biden con-

duce o campanie electorală 

mai discretă decât cea a fos-

tului om de afaceri.

Prima dezbatere electora-

lă va avea loc marţi, 29 sep-

tembrie, la Universitatea din 

Cleveland (Ohio), după ce 

sediul său iniţial, Universi-

tatea Notre Dame (Indiana), 

a renunţat să o găzduiască 

din cauza pandemiei provo-

cate de coronavirus.

După acest prim duel elec-

toral de 90 de minute, mo-

derat de reporterul Fox Ne-

ws Chris Wallace, sunt pro-

gramate încă două dezbateri 

între cei doi candidaţi înain-

te de alegerile prezidenţiale 

din 3 noiembrie.

Donald Trump îi cere lui Biden 
să facă un test de droguri
Trump: „Cer cu tărie un test antidrog pentru somnolenţa 
lui Biden înainte sau după dezbaterea de marţi seară”

Trump i-a cerut rivalului său la alegerile din noiembrie, democratul Biden, să facă un test antidrog înainte de dezbatere

Președintele american, Donald Trump, a declarat duminică 
seară că dezvăluirile din cotidianul New York Times potrivit 
cărora nu a plătit deloc sau a plătit impozite federale mici 
în anii dinainte de alegerea sa sunt „informaţii false”.

„Fake news, sunt informaţii false, total inventate”, a afi rmat 
Donald Trump în cursul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

„Am plătit mult, am plătit, de asemenea, multe impozite 
pe venit la nivelul statului, pentru că statul New York taxea-
ză mult”, a adăugat el, fără alte precizări, în contextul în ca-
re a refuzat întotdeauna să facă publice aceste informaţii.

Trump afirmă că dezvăluirile despre 
impozitele sale sunt „informaţii false”
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Sonda americană 

Osiris-Rex va coborî 

în data de 20 octombrie 

pe suprafaţa asteroidului 

Bennu, după o călătorie 

în spaţiu de patru ani, 

pentru a preleva mostre 

din scoarţa acestuia, 

în speranţa de a le readu-

ce apoi pe Terra 

şi de a îi ajuta pe oamenii 

de ştiinţă să înţeleagă mai 

bine formarea Sistemului 

Solar, au anunţat repre-

zentanţii NASA.

Asteroidul Bennu, cu di-

ametrul de 490 de metri, a 

fost ales cu mare atenţie 

pentru această misiune, de-

oarece oamenii de ştiinţă 

considerau, bazându-se pe 

observaţii realizate cu tele-

scoape, că acest corp ceresc 

era acoperit de nisip fin, 

„la fel ca o plajă”, a expli-

cat într-o conferinţă telefo-

nică Dante Lauretta, cerce-

tător la Universitatea Ari-

zona şi coordonatorul şti-

inţific al misiunii.

O astfel de suprafaţă ar ga-

ranta realizarea unei opera-

ţiuni de prelevare de eşanti-

oane fără prea mari pericole.

Dar, ajungând în proximi-

tatea asteroidului la sfârşitul 

anului 2018, imaginile astfel 

obţinute de sonda america-

nă au arătat că Bennu era 

acoperit în realitate de roci. 

„Suprafaţa lui este aspră, ac-

cidentată şi stâncoasă”, a pre-

cizat acelaşi cercetător.

Coordonatorii misiunii au 

petrecut întregul an 2019 

cartografiind cu minuţiozi-

tate suprafaţa asteroidului 

pentru a alege situl de pre-

levare ce părea a fi cel mai 

sigur: craterul Nightingale.

Pe 20 octombrie, sonda se 

va apropia lent de Bennu, 

apoi îşi va desfăşura braţul 

de prelevare şi va viza o zo-

nă cu un diametru de opt 

metri, relativ plană, la fel de 

mare ca suprafaţa ocupată 

de patru locuri de parcare.

„Anii de pregătire şi mun-

ca laborioasă depusă de a-

ceastă echipă se rezumă la 

acest contact cu scoarţa timp 

de cinci-zece secunde”, a 

explicat Mike Moreau, di-

rector de produs adjunct în 

cadrul NASA.

Atingând scoarţa astero-

idului, robotul sondei ame-

ricane va sufla un jet de 

azot, care va expulza mici 

fragmente, ce vor fi apoi re-

cuperate de braţul telesco-

pic al lui Osiris-Rex. Obiec-

tivul misiunii constă în co-

lectarea unei cantităţi de cel 

puţin 60 de grame din scoar-

ţa asteroidului.

Mike Moreau este de pă-

rere că există un risc de 30% 

ca braţul robotizat să nu co-

lecteze suficient material, 

de exemplu în situaţia în ca-

re contactul se produce pe 

o rocă mare în loc să aibă 

loc într-o zonă cu nisip fin. 

Întrucât Bennu se află la o 

distanţă de 320 de milioane 

de kilometri, inginerii de pe 

Terra nu pot să garanteze o 

precizie absolută.

O eventuală a doua ten-

tativă de colectare a unor 

eşantioane ar putea avea loc 

în ianuarie 2021, în zona al-

tui crater de pe Bennu.

În martie 2021, Osiris-Rex 

îşi va începe îndelungata 

călătorie de întoarcere spre 

Terra. Sonda va elibera con-

tainerul cu eşantioane, ca-

re va ateriza apoi în deşer-

tul din Utah, cu ajutorul u-

nei paraşute, pe 24 septem-

brie 2023.

Înaintea acelui final de 

misiune, cercetătorii de pe 

Terra se pregătesc să anali-

zeze eşantioanele prelevate 

de pe alt asteroid, Ryugu, 

vizitat de sonda japoneză 

Hayabusa 2 în 2019. Reve-

nirea pe Pământ a acelor 

mostre este prevăzută să ai-

bă loc pe 6 decembrie.

O sondă va preleva eşantioane 
de pe asteroidul Bennu
În 20 octombrie, sonda Osiris-Rex va preleva eşantioane 
de pe suprafaţa asteroidului Bennu

Sonda americană Osiris-Rex va coborî în data de 20 octombrie pe suprafaţa asteroidului Bennu

Un microsatelit high-tech, 

care are misiunea 

de a pregăti calea pentru 

Gateway – avanpostul 

orbital selenar ce face 

parte din programul 

Artemis al NASA care 

vizează revenirea astro-

nauţilor americani pe 

Lună – este pregătit pen-

tru lansarea ce va avea 

loc anul viitor.

Microsatelitul NASA denu-

mit CAPSTONE (Cislunar Au-

tonomous Positioning System 

Technology Operations and Na-

vigation Experiment) urmează 

să fi e amplasat pe orbita sele-

nară NRHO (near rectilinear 

halo orbit) pe care va fi  plasa-

tă şi staţia orbitală Gateway.

CAPSTONE este un cube-

sat de dimensiunea unui cup-

tor cu microunde care cântă-

reşte 25 de kilograme. Misi-

unea sa principală va avea 

durata de 6 luni. CAPSTONE 

trebuie să demonstreze cum 

se poate plasa un obiect pe 

orbita NRHO şi va trebui să 

testeze o nouă tehnologie de 

navigaţie în spaţiu.

De pe această orbită, CAPS-

TONE va trece la 1.600 de ki-

lometri de unul dintre polii 

selenari şi respectiv la 70.000 

de kilometri de celălalt.

CAPSTONE nu este produs 

de NASA, ci este rezultatul u-

nei colaborări cu mai multe 

entităţi private. Astfel, sateli-

tul este construit şi va fi  ope-

rat de compania Advanced 

Space of Boulder, din Colora-

do. Platforma microsatelitu-

lui este construită de compa-

nia Tyvak Nano-Satellite 

Systems din Irvine, California. 

Compania Stellar Exploration, 

Inc. din San Luis Obispo, Ca-

lifornia, va asigura sistemul 

de propulsie pe care microsa-

telitul îl va folosi pentru a se 

plasa şi pentru a se menţine 

pe orbita aleasă.

CAPSTONE va fi  lansat spre 

Lună cu o rachetă Electron, a-

parţinând Rocket Lab. Lansa-

rea, ce va avea loc la începu-

tul anului viitor, se va produ-

ce de la facilitatea Launch Com-

plex 2, aparţinând Rocket Lab, 

din Wallops Island, Virginia.

„Trebuie semnalat că pro-

gramul CAPSTONE are doar 

puţin peste un an şi că noi 

pregătim un vehicul spaţi-

al ce va fi lansat la începu-

tul anului viitor”, a comen-

tat Bradley Cheetham, CEO 

şi preşedinte al companiei 

Advanced Space. 

NASA va lansa anul viitor un microsatelit 
ce va deschide drumul pentru staţia orbitală Gateway



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | marți, 29 septembrie 2020

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

Abonează-te la monitorul

0264.59.77.00

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

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. (6.14)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

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

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

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.
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GRA-

TUIT

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. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (1.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(1.7)

¤ 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 inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ 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 informaţii și detalii su-
naţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (2.7)

¤ 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. 
(2.7)

Masaj terapeutic, re-
laxare și refl exoterapie la 
domiciliu. Efecte imediate 
garantate. În caz contrar 

se restituie 50%. Mai mul-
te detalii la numărul de te-
lefon 0758 815 811.(1.4)

¤ 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.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(1.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (1.7)

¤ 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 funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii 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 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(10.11)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (6.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (8.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ 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. (8.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (8.14)

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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
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 asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (8.14)

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (1.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (1.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (1.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(10.11)

¤ 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. (10.11)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (10.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(10.11)

PIERDERI

¤ CARO BUSINESS SRL, cu sediul 
in Cluj-Napoca, str. Romul Ladea, 
nr. 25, ap. 15, jud. Cluj, 
J12/3397/2012, CUI RO 
31035629 pierdut certifi cat con-
statator autorizari actrivitati eco-
nomice aferent sediului social. Il 
declar nul.

¤ Societatea ONE DND S.R.L., cu 
sediul social în Mun. Cluj-Napoca, 
str. Eftimie Murgu, nr. 21, jud. 
Cluj, având C.U.I. 37744840; 
J12/3609/2017, declară pierdut 
și nul certifi catul constatator la 
sediul social.
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ASTĂZI LA TV
PROTV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Ferma. Orășeni vs 
Săteni

23:30 Știrile Pro Tv

ANTENA1

12:00 Observator

14:00 Mireasa

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cuţite

23:15 Observator

23:45 Xtra Night Show

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus

16:00 Paradisul femeilor

18:00 Focus 18

19:30 Trăsniţi

20:00 Ultima misiune

22:00 Starea naţiei

23:00 Focus din inima 
României

23:30 Trăsniţi

TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Ineditul american

13:00 Ediţie specială

13:15 Zi de zi

13:20 Discover Romania

13:30 Catherine-bucătar in 
Italia 

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Maghiara de pe unu

17:00 Vorbește corect!

17:15 Prinţul Jumong

18:30 Comisarul Rex

19:30 Vorbește corect!

19:35 Sport

19:56 Zi de zi

20:00 Telejurnal

21:00 Tu votezi Romania 9!

22:10 Contele de 
Monte-Cristo

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Pretul fericirii

23:00 Roata norocului

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

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.

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

ANUNŢ PUBLIC

Gradinița cu P.P.PATRICIA organizează concurs de 
titularizare,pentru ocuparea postului de educatoare.

Condiții de participare: Studii corespunzătoare postului.
Predarea dosarelor: 19-22.10.2020
Data concursului: 26.10.2020
Locația depunerii dosarelor cât și a concursului: Str. Virgil 

Onitiu, nr. 11, Cluj-Napoca.

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.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al
Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj 4

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 2 noiembrie 2020, ora 12,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Republicii Nr. 107, etaj 4, sala 406, la care sunt îndreptăţiţi 
să participe acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 25.10.2020 care este și dată de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea auditorului intern.
2. Diverse.
3. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 2 noiembrie 2020, ora 12,00 
nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea 
generală se va desfășura pe data de 3 noiembrie 2020, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Benche Narcis-Horaţiu
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Gabi Mureșan 
a ieșit primar
Fosta vedetă a echipelor de 
fotbal ASA Târgu Mureș și 
CFR, Gabi Mureșan, a câștigat 
detașat alegerile pentru 
Primăria Apold, cu 780 de 
voturi primite, potrivit rezul-
tatelor publicate pe site-ul 
Autorităţii Electorale 
Permanente .
Gabi Mureșan, fost căpitan la 
CFR Cluj, cu care a câștigat 
două titluri și trei cupe ale 
României între anii 2007-
2010, i-a învins la scor pe cei-
lalţi trei competitori electo-
rali, locul al doilea fiind la 
mare distanţă, cu numai 41 
de voturi primite.
Fostul fotbalist le-a promis 
locuitorilor din comuna 
Apold, înainte de alegeri, că 
are în plan o serie de proiec-
te de dezvoltare pentru a ri-
dica economic localitatea și 
satele aparţinătoare

Halep – Begu se 
joacă astăzi la Paris
Irina Begu și Simona Halep vor 
fi  adversare în runda a doua a 
turneului de la Roland Garros, 
după ce Begu a învins-o, dumi-
nică, pe elveţianca Jil 
Teichmann cu 6-4, 4-6, 6-3.
Begu (30 ani, 72 WTA) a trecut 
de Teichmann (23 ani, 54 WTA) 
după două ore și 30 de minute.
Halep, care a dispus duminică 
de spaniola Sara Sorribes 
Tormo cu 6-4, 6-0, a câștigat 
toate cele șapte meciuri directe 
cu Begu. Principala favorită de 
la Roland Garros a învins-o ulti-
ma dată pe Begu în august, în 
semifi nale la Praga, cu 7-6 (2), 
6-3, cucerind apoi titlul.
Begu și Halep și-au asigurat fi e-
care câte 84.000 de euro și 70 
de puncte WTA.

Arbitru croat 
la CFR – Kups
Croatul Ivan Bebek va arbitra 
meciul dintre CFR Cluj și forma-
ţia fi nlandeză KuPS Kuopio, ca-
re va avea loc joi, de la ora 
19:30, pe Stadionul „Dr. 
Constantin Rădulescu” din 
Cluj-Napoca, în play-off-ul 
Europa League la fotbal.
Arbitri asistenţi vor fi  Goran 
Pataki și Bojan Zobenica, iar al 
patrulea ofi cial al fost delegat 
Mario Zebec. Tururile prelimi-
nare și play-off-ul Europa 
League se joacă într-o singură 
manșă. Ivan Bebek (43 ani), 
arbitru FIFA din 2003, a condu-
să o dată pe CFR în cupele eu-
ropene, când clujenii au fost în-
vinși de Bordeaux în deplasare 
cu 1-0, pe 22 octombrie 2008, 
în grupele Champions League.
Croatul a arbitrat-o și pe KuPS, 
mai recent, fi nlandezii fi ind în-
vinși de Legia Varșovia cu 1-0, pe 
25 iulie 2019, în turul al doilea 
preliminar al Europa League.
Bebek a fost la centru și la alte 
două meciuri ale echipelor ro-
mânești în cupele europene, 
ambele soldate cu înfrângeri. 
Dinamo a fost învinsă cu 1-0 de 
Benfi ca, la Lisabona, pe 14 fe-
bruarie 2007, în șaisprezecimile 
de fi nală ale Cupei UEFA, iar 
FCSB a pierdut cu 0-2 meciul cu 
Viktoria Plzen jucat în deplasa-
re, în grupele Europa League, 
pe 23 noiembrie 2017.

Pe scurt

Echipa masculină 

de handbal CS Minaur 

Baia Mare a anunţat, 

luni, pe site-ul ofi cial, 

existenţa a şapte cazuri 

pozitive la coronavirus 

în lotul său.

„Primul caz a fost depistat 

încă din ziua de 23 septem-

brie, cu simptome apărute în-

că de duminică 20 septem-

brie. În urma confi rmării fap-

tului că sportivul Călin Căbuţ 

a fost pozitiv la două teste 

consecutive, în data de 25 sep-

tembrie toată echipa a fost su-

pusă unei noi testări. Din pă-

cate, rezultatele au confi rmat 

ca pozitivi încă şase sportivi 

de la clubul nostru: Robert 

Nagy, Albert Cristescu, An-

drei Buzle, Milan Kotrc, Mi-

hai Dobra şi Paul Oarga”, se 

arată în comunicat.

Jucătorii şi antrenorii echi-

pei băimărene au fost liberi 

după turneul de la Sfântu Ghe-

orghe, iar Călin Căbuţ n-a par-

ticipat la reunirea lotului din 

23 septembrie. Ultimul meci 

al echipei maramureşene la 

turneul de la Sf. Gheorghe a 

fost în data de 17 septembrie, 

împotriva echipei CSM Bacău, 

care a raportat mai multe ca-

zuri de COVID-19.

Căbuţ n-a mai avut din acea 

zi contact cu echipa, exceptân-

du-i pe Milan Kotrc şi Robert 

Nagy, dar nici aceştia nu şi-au 

reluat pregătirile. Albert Cris-

tescu a fost coleg de cameră la 

Sf. Gheorghe cu Călin Căbuţ, 

dar ei n-au mai avut niciun 

contact direct după revenirea 

acasă, a precizat clubul.

Marţi 29 septembrie se 

va efectua o nouă testare a 

jucătorilor şi staff-ului de la 

Minaur. În perioada 4-10 oc-

tombrie este programat al 

doilea turneu al Ligii Naţi-

onale de handbal masculin, 

tot la Sfântu Gheorghe.

Cazuri de COVID-19 
la Minaur Baia Mare

Delegaţia României 

a cucerit şapte medalii, 

dintre care cinci de aur 

şi două de argint, dumini-

că, la Campionatele 

Europene de canotaj pen-

tru juniori de la Belgrad.

România, care a avut zece 

echipaje în fi nale, a ocupat 

primul loc în clasamentul fi -

nal pe naţiuni, urmată de Fran-

ţa, 2-3-1, Belarus, 2-1-1, Ru-

sia, 2-0-2, Ucraina, 2-0-2, etc.

Medaliile de aur au fost 

cucerite la dublu rame femi-

nin (Estera Costina-Beatrice 

Vîlceanu, Elena-Diana Şuta 

– la diferenţă de peste 6 se-

cunde de Franţa, ocupanta 

locului doi), dublu rame mas-

culin (Andrei Mândrilă, Cla-

udiu Neamţu – la peste cinci 

secunde de Spania, medali-

ata cu argint), la patru vâs-

le feminin (Patricia Cireş, 

Andrada-Maria Moroşanu, 

Emanuela-Ioana Ciotău, Ade-

lina Vezeteu – diferenţă de 

aproape patru secunde de 

echipajul de pe locul secund, 

Elveţia), patru rame mascu-

lin (Sebastian Timiş, Toa-

der-Iulian Merilă, Andrei-Pe-

trişor Axintoi şi Marius-Ga-

briel Lungu – la 3 secunde 

de Franţa, clasată pe doi), 

8+1 feminin (Diana-Ionela 

Petian, Florentina Georgia-

na Neculăeasa, Cornelia-Du-

mitriţa Tincu, Ancuţa-Adeli-

na Ungurean, Mihaela-Cos-

mina Dram, Alexandra-Geor-

giana Ruşcuţă, Manuela-Ga-

briela Lungu, Mariana-Lau-

ra Dumitru, Victoria-Ştefa-

nia Petreanu – la aproape 

patru secunde de Belarus, 

medaliata cu argint).

Medaliile de argint au fost 

obţinute de Cristian-Vasile 

Nicoară, la simplu masculin, 

şi de echipajul feminin de pa-

tru rame cu cârmaci (Petru-

ţa-Ionela Popa, Elena-Andre-

ea Cerbu, Alexandra-Corne-

lia Ionel, Georgelia Stoica, 

Victoria-Ştefania Petreanu).

Ana-Maria Mătran a termi-

nat pe patru la simplu femi-

nin, la peste 10 secunde de 

podium, tot pe patru clasân-

du-se şi echipajul masculin 

de 8+1 (Andrei-Valentin Ma-

liş, Iliuţă-Leontin Nuţescu, Ci-

prian-Simeon Hison, Gabriel 

Ceistof-Ancuţa, Georgel-Vio-

rel Iacob, Cornel-Traian Ierem-

ciuc, Costi-Daniel Neagoe, Ra-

du Barabas, Petre Enăşescu), 

la 6 secunde de podium.

La patru rame feminin, 

echipajul compus din Ana-Ma-

ria Loghin, Larisa-Andreea 

Bogdan, Iulia-Liliana Bălău-

că, Florentina Buburuzan s-a 

clasat pe locul al cincilea.

România a participat cu 

13 ambarcaţiuni la Europe-

nele de la Belgrad.

România nu a obţinut ni-

cio medalie la Campionatele 

Europene de canotaj pentru 

juniori de la Essen (Germa-

nia), din 2019, la care am avut 

patru echipaje în fi nalele A.

România este fruntaşă la 
Campionatele Europene de juniori

Tehnicianul campioanei 

României pare să îşi fi  

pierdut răbdarea cu Billel 

Omrani şi i-a transmis 

acestuia că a venit vremea 

să îşi găsească o altă echipă 

la care să evolueze.

„Păun a adus un plus, Omrani 

nu, din păcate, dar el n-a adus 

tot anul plusul pe care îl aştep-

tăm. Ştiam acest lucru, cred că 

a venit timpul să găsească alt-

ceva, pentru că aici parcă nu-şi 

mai găseşte ritmul. L-am văzut 

bine înainte de meciul din Su-

edia, l-am băgat, mi-a plăcut la 

meciul din Suedia, acum nu 

mi-a plăcut deloc cum a intrat. 

Păun a intrat excelent, dintre 

toţi jucătorii care au intrat, Pă-

un a fost foarte bun, dar prea 

puţin pentru a câştiga un meci 

de fotbal, ai nevoie de mai mult 

ca să câştigi un meci de fotbal”, 

a declarat Dan Petrescu, după 

terminarea meciului.

Omrani, vedetă la CFR

Omrani are 37 de goluri şi 

29 de pase decisive la CFR 

Cluj, în toate competiţiile, în 

151 de meciuri. Atacantul a 

luat parte la ultimele trei ti-

tluri consecutive de campioa-

nă câştigate de „feroviari”.

Dan Petrescu a fost extrem 

de supărat pe modul în care au 

ales elevii lui să trateze jocul cu 

Chindia Târgovişte. Tehnicianul 

campioanei a readus în discu-

ţie că echipa are nevoie de în-

tăriri în această perioadă.

„Rezultatul nu mă deranjea-

ză, când faci 0-0 n-am prea mul-

te... m-a deranjat felul în care 

s-a jucat prima repriză, spiritul, 

mă aşteptam că jucătorii noi 

să intre şi să văd altceva. În 

fotbal niciodată nu ştii ce e bi-

ne, ori să schimbi, ori să laşi 

echipa, când odihneşti jucăto-

rii, îţi pare rău că i-ai odihnit. 

Avem jucătorii cu o anumită 

vârstă, 34-35-36 ani, m-am 

gândit că după un sintetic e 

foarte greu să vii să joci aici şi 

după să joci joi. S-a văzut că 

avem nevoie de jucători, e un 

exemplu bun dacă suntem co-

recţi, mai avem nevoie de ju-

cători buni ca să se schimbe 

ceva la CFR. Din păcate, mai 

e o săptămână şi nu ştiu dacă 

vor mai fi  aduşi. Cei de la Chin-

dia au făcut ce trebuie, s-au a-

părat pe două linii, au avut ce-

le mai mari ocazii ei pe contra-

atac, puteau să plece şi cu 3 

puncte. Dacă băteam noi, nu 

ştiu dacă era meritat”.

Săptămână decisivă 
pentru CFR Cluj

CFR Cluj joacă în această 

săptămână un meci capital în 

Europa League. „Feroviarii” 

îşi pot asigura un cec impor-

tant dacă reuşesc să acceadă 

în grupe după meciul cu fi n-

landezii de la KuPS.

„Eu preferam să pregătim 

meciul cu moralul bun, dar 

acum va fi  şi mai mare stres, 

presiune şi sper să înţeleagă 

toată lumea că nu e uşor să 

joci fotbal, să stai pe bancă. 

Cei care au intrat în meciul cu 

Chindia au scuza normală că 

nu e uşor să intri într-un meci. 

Acum trebuie să ne califi căm, 

altă soluţie nu avem! Dar să 

nu credeţi că cei din Finlanda 

nu sunt mai buni sau la fel ca 

cei din Suedia. Va fi  la fel un 

meci foarte greu, mici detalii, 

poate un gol va decide califi -

carea. Dacă nu ne califi căm 

nu va fi  bine pentru echipă, 

dacă ne califi căm e posibil să 

fi e linişte în continuare la echi-

pă”, a declarat Petrescu.

Dan Petrescu, dezamăgit de Omrani! 
„Bursucul” l-a făcut praf pe francez.
Dan Petrescu a răbufnit la finalul egalului alb dintre CFR Cluj şi Chindia

Dan Petrescu este îngrijorat de forma unor jucători de la CFR Cluj 
înainte de meciul cu fi nlandezii de la Kups
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