
Fo
to

: 
TI

FF
.r

o

LUNI | 27 IUNIE 2022 | anul XXV, nr. 116 (6276) | 12 pagini | 2,50 lei

ECONOMIE

Protest în benzinăriile 
din Cluj-Napoca
Şoferii din Cluj-Napoca anunţă că vor orga-
niza un protest în benzinăriile din oraş la 30 
iunie, faţă de preţurile carburanţilor. Pagina 5

ACTUALITATE

1.000.000 de pasageri 
pe Aeroportul Cluj
Aeroportul Internaţional Cluj sărbătoreşte 
marţi sosirea pasagerului cu numărul 
1.000.000 în anul 2022.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Restricţii de circulaţie 
pe o stradă din Floreşti
Începând de astăzi, în Floreşti vor fi  impu-
se o serie de restricţii în cadrul proiectului 
de modernizare a străzii Eroilor.  Pagina 3

CULTURĂ

Peste 100.000 
de participanţi, 
în prima zi de FITS
Peste o sută de mii de spectatori au luat 
parte vineri la conferinţe, spectacole, con-
certe şi expoziţii, la Sibiu.  Pagina 9

1  = 4.9471 LEI

CLUJ-NAPOCA

290C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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

EDUCAȚIE

Rezultatele de la Bacalaureat 2022 vor fi afișate azi
Primele rezultate ale examenului de Ba-

calaureat 2022 vor fi  afi șate astăzi, 27 iu-
nie, până la ora 12, potrivit Ministerului 
Educației. Rezultatele vor fi  disponibile 
online pe platforma bacalaureat.edu.ro și 
la avizierul școlii.

Amintim că numele elevilor vor fi  ano-
nimizate. În această situație, codurile in-
dividuale înlocuiesc numele și prenume-
le candidaților și au fost distribuite 
candidaților, pe bază de semnătură de pri-
mire, la prima probă susținută de aceștia.

Contestațiile pot fi depuse/transmi-
se în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul 
orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mij-
loace electronice.

„Candidații care depun contestații com-
pletează și semnează o declarație-tip în 
care se menționează faptul că au luat 
cunoștință că nota acordată ca urmare a 
soluționării contestației poate modifi ca 
nota inițială prin creștere sau descreștere, 
după caz”, prevede art. 13 alin (1) din 
Ordinul 5.151/2021.

Ce „piedici” stau în calea metroului de la Cluj?
Fie că vorbim de vestigii arheologice sau de zăcăminte de sare, proiectul pentru realizarea magistralei 
de metrou de la Cluj-Napoca are de parcurs un proces anevoios până să devină realitate.  Pagina 3

Cele mai bune filme, 
premiate la TIFF 2022

Câștigătorii celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost aplaudați 
sâmbătă seară,  la Gala de decernare a premiilor, organizată în Piața Unirii.  Paginile 6-7

Cel mai important premiu, Trofeul Transilvania, a mers către filmul „Utama”
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Directorul Aeroportului 

Cluj, David Ciceo, a fost 

prezent la ședința 

Consiliului de conducere 

al Airport Council 

Interntional Europe (ACI) 

în această săptămână.

David Ciceo, director ge-

neral al Aeroportului 

Internațional Avram Iancu 

Cluj, a participat la ședința 

Consiliului de conducere al 

Airport Council International 

Europe, care s-a desfășurat la 

22 iunie, la Roma.

Cu această ocazie au fost 

analizate principalele probleme 

cu care se confruntă aeroportu-

rile europene în acest moment:

¤ creșterea bruscă a trafi cu-

lui , care a determinat foarte 

multe întârzieri și anulări ale 

zborurilor în Europa din cau-

za lipsei de personal la mul-

te companii aeriene, aeropor-

turi și companii de handling 

și care generează efecte nega-

tive inclusiv pentru aeropor-

turile care dispun de persona-

lul necesar;

¤ perturbările generate de răz-

boiul din Ucraina în industria 

aviației;

¤ situația restricțiilor de călă-

torie care se mai păstrează în-

că în unele țări;

¤ măsurile care vor trebui lu-

ate de aeroporturi pentru pu-

nerea în aplicare a Pachetului 

Fit for 55 lansat de Comisia 

Europeană în iulie 2021 cu 

scopul de a reduce emisiile 

de carbon în Uniunea Euro-

peană cu 55% până în 2030, 

comparativ cu anul 1990 – 

furnizarea de energie electri-

că din surse regenerabile pen-

tru aeronavele staționate la 

sol, pregătirea infrastructurii 

necesare pentru alimentarea 

aeronavelor cu combustibili 

sustenabili, eliminarea cote-

lor de certifi cate ETS gratuite 

pentru aviație, taxa pentru ke-

rosen, obligația de conectare 

la calea ferată până în 2030 

pentru aeroporturile cuprinse 

în rețeaua centrală TEN-T și 

până în 2050 pentru aeropor-

turile cu un trafi c mai mare 

de 4 mil. pasageri cuprinse în 

rețeaua TEN-T extinsă;

¤ parametrii competiției între 

aeroporturi în perioada post-

pandemie și implicații pentru 

trafi cul aerian. 

Pandemia și evenimentele 

internaționale recente au avut 

un impact negativ asupra aero-

porturilor și în acest context es-

te nevoie ca și reglementările 

europene cu privire la activita-

tea acestora să fi e actualizate 

corespunzător, iar ACI Europe 

intenționează să se implice ac-

tiv în dialogul cu toate instituțiile 

cu responsabilități în domeniu.

David Ciceo, prezent la ședința 
Consiliului de conducere al ACI Europe

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Aeroportul Internaţional 

Cluj sărbătoreşte pragul 

important de 1.000.000 de 

pasageri, alături de compa-

nia aeriană LOT Polish 

Airlines. Este al 11-lea an 

în care Aeroportul 

Internaţional Cluj organi-

zează acest eveniment-sim-

bol, devenit deja o tradiţie.

Evenimentul marcat va adu-

ce în prim plan zborurile spre 

capitala Poloniei, Varșovia, ca-

re fac posibilă conexiunea cu 

unul din cele mai importante 

hub-uri europene, oferind acces 

facil spre destinații din Europa, 

America de Nord sau Asia, pen-

tru toate tipurile de trafi c.

Pasagerul norocos va ate-

riza marţi, 28 iunie, cu o ae-

ronavă LOT Polish Airlines.

În 2021, pasagerul cu nu-

mărul 1.000.000 a fost sărbă-

torit în luna septembrie, el so-

sind pe Aeroportul Internaţio-

nal Cluj cu un avion operat de 

Animawings de la Zakynthos.

Prima dată când Aeropor-

tul Internațional Cluj a reușit 

depășirea numărului de 

1.000.000 de pasageri 

înregistrați într-un an calenda-

ristic a fost anul 2010, iar de 

atunci, cu excepția anilor 2012 

și 2020, în fi ecare an a existat 

această posibilitate, de a mar-

ca reușita și excelența 

operațiunilor aeroportuare prin-

tr-un moment aniversar.

Trafi c de pasageri 
„înfl oritor” 
la început de vară

Aeroportul Internațional 

„Avram Iancu” Cluj rămâne 

lider în rândul aeroporturilor 

regionale privind numărul de 

pasageri și numărul de mișcări 

ale aeronavelor înregistrate 

în luna mai 2022 .

Aeroportul Cluj este lider 

în rândul aeroporturilor re-

gionale privind numărul de 

pasageri și numărul de 

mișcări ale aeronavelor în-

registrate în luna mai 2022. 

Aproape 250.000 de pasageri 

au decolat sau au aterizat pe 

aerogara din Cluj în luna 

mai, număr ce poziționează 

Aeroportul „Avram Iancu” 

Cluj pe primul loc în rândul 

aeroporturilor regionale din 

țară și pe locul doi la nivel 

național, după Aeroportul 

Otopeni București.

Aeroportul se afl ă pe pri-

mul loc în rândul aeroportu-

rilor regionale și în ceea ce 

privește numărul de mișcări 

ale aeronavelor care au fost 

înregistrate în luna mai: 2.204.

Aeroportul Cluj, în top la 
transporturile de marfă

Aeroportul Avram Iancu 

Cluj-Napoca se numără prin-

tre aerogările din România cu 

cele mai mari cantități de mar-

fă transportată aerian.

Cele mai mari ponderi în 

ceea ce priveşte transportul de 

mărfuri s-au înregistrat în pri-

mul trimestru al acestui an pe 

aeroporturile Henri Coandă-

Bucureşti, cu 3.700 tone măr-

furi încărcate şi 5.100 tone măr-

furi descărcate, Traian Vuia Ti-

mişoara, cu 800 tone mărfuri 

încărcate şi 1.400 tone mărfuri 

descărcate, şi Aeroportul Avram 

Iancu Cluj-Napoca, cu 700 to-

ne mărfuri încărcate şi 1.000 

tone descărcate.

În trafi c intern, activitatea 

principalelor aeroporturi ro-

mâneşti se prezintă astfel: 

Henri Coandă Bucureşti, cu 

2,6% în total tone mărfuri în-

cărcate, Avram Iancu Cluj-Na-

poca, cu 58,4% în total tone 

mărfuri încărcate, şi Traian 

Vuia Timişoara, cu 39% în to-

tal tone mărfuri încărcate.

1.000.000 de pasageri 
pe Aeroportul Cluj, în 2022
Aeroportul Internaţional Cluj sărbătorește marți, 28 iunie, sosirea 
pe aeroport a pasagerului cu numărul 1.000.000 în anul 2022

Aeroportul Internaţional Cluj sărbătorește pasagerul cu numărul 1.000.000 în anul 2022

Aerogara din Cluj va înregistra, în 2035, circa 
7 milioane de pasageri anual, și odată cu 
atingerea acestui prag, un nou terminal va fi  
construit pe Aeroportul Cluj. Până atunci, 
administrația aerogării își propune să extindă 
terminalul de plecări, cu cofi nanțare din fon-
duri europene. 

În prezent, la aeroport se lucrează deja la o 
cale de rulare nouă, finanțată în proporție 
de 50% din fonduri UE, dar și la alte proiec-
te cu bani europeni.

„Extindem terminalul de plecări, cu fi nanțare 
50% fonduri europene. Pentru că în 2035 vom 
ajunge la circa 7 milioane de pasageri, vom fa-
ce un terminal nou. Calea de rulare este în curs 
de execuție, având de asemenea 50% fi nanțare 
din fonduri europene. Mai avem și alte proiecte 
cu fonduri europene: deja ne-au sosit mașini 
de pompieri cu fi nanțare de 98%, avem apro-
bat un proiect de gard inteligent cu 98% fon-
duri europene, lucrăm la mai multe proiecte cu 
fi nanțare europeană”, a declarat David Ciceo.

7 milioane de pasageri anual, până în 2035

16°/26° Soare
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Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Peste 450 de muncitori 

lucrează în această peri-

oadă la şantierul 

Secţiunii Nuşfalău – 

Suplacu de Barcău a 

Autostrăzii Transilvania.

Lucrările pe şantierul Secţi-

unii Nuşfalău – Suplacu de Bar-

cău au ajuns la un stadiu fi zic 

de 28%, constructorul turc fi -

ind obligat să crească mobiliza-

rea pentru a recupera întârzie-

rile, a transmis ministrul Trans-

porturilor, Sorin Grindeanu.

„Lucrările pe şantierul Sec-

ţiunii Nuşfalău – Suplacu de 

Barcău (Autostrada Transil-

vania) au ajuns la un stadiu 

fi zic de 28%. Constructorul 

turc a fost obligat să crească 

mobilizarea pentru a recupe-

ra întârzierile înregistrate pâ-

nă acum (20% faţă de grafi -

cul stabilit în contract). În 

prezent, 462 de muncitori (cu 

173 de utilaje) lucrează, în 

două schimburi, la terasa-

mente şi la structurile podu-

rilor şi pasajelor”, a scris Grin-

deanu, vineri, pe pagina sa 

de Facebook.

Potrivit ministrului, lucră-

rile pe cei 13,55 de km au în-

ceput în februarie 2021 şi, po-

trivit grafi cului asumat, tre-

buie să fi e fi nalizate în prima 

parte a anului viitor.

Contractul pentru proiecta-

re şi execuţie, în valoare de pes-

te 76 de milioane de euro (fă-

ră TVA), a fost semnat în sep-

tembrie 2020 cu antreprenorul 

Nurol Insaat Ve Ticaret A.S.şi 

este finanţat prin POIM 

2014-2020. Constructorul de pe 

lotul Suplacu de Barcău–Nuşfa-

lău al Autostrăzii Transilvania.

În martie 2022, Asociaţia Pro 

Infrastructură îl lăuda pe antre-

prenor, arătând că dacă va con-

tinua lucrările în ritm susţinut, 

constructorul îşi poate respecta 

termenul contractual de fi nali-

zare: primăvara anului 2023.

„Lotul este banal, fără struc-

turi impresionante, relief per-

fect plat. Constructorul are 

doar câteva pasaje şi poduri 

de făcut, un nod rutier şi un 

spaţiu de servicii. Felul în ca-

re arată şantierul după sezo-

nul rece ne dă speranţe că an-

treprenorul, afl at la primul pro-

iect în România, va păstra rit-

mul bun şi îşi va respecta ter-

menul contractual de fi naliza-

re: primăvara anului 2023”, au 

transmis reprezentanţii Asoci-

aţiei Pro Infrastructură.

Lucrările pe lotul Nuşfalău-Suplacu 
de Barcău al A3, la stadiul fizic de 28%

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Primarul comunei Floreşti, 

Bogdan Pivariu, a anunţat 

că de luni, 27 iunie, vor fi  

impuse o serie de restricţii în 

cadrul proiectului de moder-

nizare a străzii Eroilor.

Potrivit primarului comu-

nei Floreşti, se impune între-

ruperea circulaţiei în întregi-

me în zona complex reziden-

ţial Emerald Garden pentru 

lucrări de dezafectare a podu-

lui existent de acces şi conti-

nuarea operaţiunilor de întu-

bare a Văii Sînaslăului.

„Restricţii/oprirea circula-

ţiei începând de luni 27 iunie 

a.c. pentru lucrări în cadrul 

proiectului de modernizare a 

străzii Eroilor! Având în ve-

dere evoluţia lucrărilor ce se 

derulează într-unul dintre ce-

le mai importante proiecte de 

infrastructură, se instituie re-

stricţii de circulaţie pentru ur-

mătoarea săptămână. Astfel, 

se impune întreruperea circu-

laţiei în întregime în zona 

complex rezidenţial Emerald 

Garden, pentru lucrări de dez-

afectare a podului existent de 

acces şi continuarea operaţi-

unilor de întubare a Văii Sîn-

aslăului. Rutele ocolitoare re-

comandate pentru riverani 

sunt strada Porii- strada D. 

Mocanu- Eroilor (sens spre 

Lidl), sau strada Porii,- D. Mo-

canu – D. Tăuţan – DN str 

Avram Iancu.

Îmi doresc ca vremea să 

permită continuarea lucrări-

lor în ritm susţinut, să poa-

tă fi  fructifi cată la maximum 

perioada de vacanţă a copi-

ilor şi cotele de trafi c relativ 

mai scăzute iar etapele aces-

tui proiect să fi e realizate în 

condiţii optime, iar perioa-

da de disconfort creată să fi e 

cât mai scurtă”, a anunţat 

Bogdan Pivariu.

Strada Eroilor din comuna 

Floreşti va fi  prima „stradă 

smart” din comună, cu piste 

de biciclete, trotuare şi o ban-

dă auto în plus faţă de numă-

rul prevăzut iniţial în proiect. 

Lucrările, estimate la 10 mili-

oane de lei, sunt fi nanţate din 

bugetul local şi PNDL. Asoci-

erea de fi rme care va desfă-

şura lucrările este formată din 

Lukacom Invest SRL (Leader) 

şi Wizland Construct. Terme-

nul de execuţie a lucrărilor es-

te de şapte luni.

Se modernizează strada Eroilor din Florești. 
Se aplică restricții de circulație.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Echipa de proiectanţi a 

adus noi detalii legat de 

viitorul proiect al metrou-

lui de la Cluj, în cadrul 

dezbaterii publice a 

Raportului la Studiul de 

Evaluare a Impactului 

asupra Mediului, organi-

zată joi la Casino.

Proiectanţii au identifi cat 

o serie de probleme care ar 

putea apărea pe parcursul 

realizării lucrărilor la me-

trou, iar un aspect conside-

rat până acum periculos nu 

ar mai fi  văzut ca fi ind pro-

blematic. Este vorba despre 

zăcământul de sare identifi -

cat de specialişti în zona Po-

dului IRA, unde urmează să 

se realizeze legătura dintre 

metrou şi trenul metropoli-

tan care ar urma să ducă pâ-

nă la Aeroportul din Cluj, re-

spectiv la gară.

În cadrul dezbaterii, Ionel 

Oprea, şeful de proiect al me-

troului din Cluj, a arătat că 

una dintre fi rmele din asoci-

erea care a proiectat viitorul 

metrou, SWS Engineering SpA, 

a lucrat în Salzburg în scena-

rii similare şi a identifi cat me-

todele prin care lucrările se 

poate desfăşura fără proble-

me în zona IRA. Este vorba 

de soluţii care nu conţin apă, 

ci sunt realizate din alte ma-

teriale care nu afectează sa-

rea. Această soluţie este însă 

mai scumpă.

Ce staţii ale viitorului 
metrou ridică probleme?

În cadrul dezbaterii, şeful 

de proiect al metroului a făcut 

un tur virtual al traseului ur-

mat de magistrală, prezentând 

principalele provocări de pe 

traseu, dar şi particularităţi ale 

anumitor zone şi staţii.

Astfel, magistrala de me-

trou va porni din comuna Flo-

reşti, din cartierul Terra, un-

de va exista un drum de le-

gătură cu centura metropoli-

tană. Prima staţie (Ţara Mo-

ţilor/ Terra) se va afl a în su-

dul cartierului Terra. Pe par-

cursul intervalelor dintre sta-

ţii există evacuări de urgenţă 

şi centrale de ventilaţie.

Prima provocare: unitatea 
militară din Floreşti

A doua staţie (Eroilor/ Tei-

lor) se afl ă pe strada Eroilor, 

apoi traseul continuă cu tune-

luri, inclusiv pe sub o porţiu-

ne de pădure, până la staţia din 

cartierul Sub Cetate (Copiilor), 

după care traseul va trece prin 

curtea unităţii militare Floreşti. 

„Aici am avut nişte restricţii, 

nu am putut să amplasăm nici 

o construcţie aici, cele două 

evacuări de urgenţă se afl ă de 

o parte şi de alta a gardului u-

nităţii”, a arătat Ionel Oprea.

Următoarea staţie (Sănătă-

ţii) se afl ă în zona viitorului 

Spital Regional, proiectul fi ind 

coordonat cu cel pentru con-

struirea spitalului, coordonat 

de Ministerul Sănătăţii. Trase-

ul continuă spre zona din spa-

tele centrului comercial din Flo-

reşti, aici fi ind prevăzută staţia 

Răzoare/ Prieteniei. Tot aici va 

exista un punct de coordonare 

cu centura metropolitană.

Traseul intră în zona urba-

nă a municipiului Cluj-Napo-

ca pe strada Bucium, unde es-

te prevăzută staţia Bucium/ 

Natura Verde. Traseul metro-

ului continuă de-a lungul stră-

zii Primăverii până la inter-

secţia cu strada Izlazului, un-

de va fi  amplasată staţia Izlaz/ 

Mănăştur. Mai departe, trase-

ul păstrează linia străzii Pri-

măverii până în zona străzii 

Câmpului, unde staţia de me-

trou se va numi Sfânta Maria.

Demolări pe Calea Moţilor

„Intrăm în zona mai difi ci-

lă a oraşului, zona de centru 

istoric, cu o primă staţie în zo-

na Agronomiei (staţia Florilor 

– n.red.), după care se conti-

nuă traseul cu tuneluri şi ajun-

gem în zona cea mai difi cilă şi 

în care avem şi demolări, este 

zona staţiei Sportului/ Mihai 

Eminescu (pe Calea Moţilor – 

n.red.), unde am fost nevoiţi 

din păcate să prevedem câteva 

demolări pentru a avea staţia 

şi în special accesele la staţie”, 

a mai arătat Oprea.

Staţia Sportului ar urma să 

aibă trei niveluri subterane, cu 

peroane suprapuse, pentru a di-

minua amploarea demolărilor.

Staţiile se vor lucra în săpă-

tură deschisă („cut and cover”), 

cu metoda top-down (de sus în 

jos), o metodă mai costisitoare, 

dar mai rapidă, susţine Ionel 

Oprea, astfel încât trafi cul să fi e 

redat mai repede maşinilor. Tu-

nelurile se execută cu echipa-

mente de forat tuneluri complet 

automatizate: „Ele nici nu se 

vor simţi când vor lucra sub pă-

mânt, toate interstaţiile vor fi  

făcute fără impact la suprafaţă”.

Săpături arheologice
 în Piaţa Unirii

Următoarea staţie este la Pia-

ţa Unirii (staţia având acelaşi 

nume – Piaţa Unirii), o zonă cu 

regim special de construire, im-

pus de Ministerul Culturii şi de 

Muzeul de Istorie a Transilva-

niei, din punct de vedere al des-

cărcărilor arheologice. „Lucră-

rile vor începe doar după ce se 

vor face descărcările arheologi-

ce în această staţie, avem stabi-

lit un program de investigaţii ar-

heologice şi un buget stabilit 

împreună cu Muzeul de Istorie 

a Transilvaniei”, a declarat re-

prezentantul proiectantului.

Următoarea staţie (Avram I-

ancu) se va afl a în zona Pieţei 

Avram Iancu, în proximitatea 

Scuarului Cec, traseul continu-

ând pe sub Bulevardul 21 De-

cembrie până la Biserica Sfân-

tul Petru, în apropierea căreia 

va fi  amplasată staţia Petofi  

Sándor/ Armonia. Se continuă 

traseul cu tuneluri până în zo-

na sensului giratoriu din Piaţa 

Mărăşti, unde este prevăzută o 

nouă staţie (Piaţa Mărăşti). Oda-

tă ajuns în zona podului de pe 

strada Aurel Vlaicu, traseul de 

bifurcă, o latură continuând 

spre IRA şi una virând spre stra-

da Teodor Mihali.

„Aici este o zonă de cone-

xiune, pentru că linia noastră 

se termină în două ramuri în 

această parte de est a oraşului, 

ramura care se continuă pe bu-

levardul principal cu o staţie în 

zona străzii Siretului (denumi-

tă Transilvania) şi următoarea 

staţie în zona IRA (Viitorului). 

Această staţie este importantă 

şi din punct de vedere al inter-

modalităţii cu trenul metropo-

litan, ducând călătorii la gara 

din Cluj, dar şi la Aeroport”, a 

afi rmat Oprea.

Traseul continuă, inclusiv 

pe sub râul Someş, spre ulti-

ma staţie – Muncii.

De cealaltă parte, spre cen-

trul comercial Iulius Mall, este 

prevăzută o staţie (Cosmos) în 

dreptul străzii Alexandru Vai-

da Voevod, traseul continuând 

spre strada Soporului, unde es-

te ultima staţie (Europa Unită) 

şi un nou punct important de 

conectare cu centura metropo-

litană. Tot în proximitatea ulti-

mei staţii este prevăzut şi de-

poul subteran.

Care sunt provocările pentru metroul clujean?
Proiectanţii au identificat o serie de „piedici” care ar putea apărea pe parcursul realizării magistralei 
de metrou, însă masivul de sare din zona străzii Aurel Vlaicu – podul IRA nu ar mai fi o problemă

Masivul de sare din zona podului IRA nu ar mai fi  o problemă pentru realizarea metroului

Fo
to

: 
ca

p
tu

ră
 v

id
e

o



Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k/
 M

u
n

ic
ip

iu
l C

lu
j-

N
a

p
o

ca

4 EDUCAȚIE  monitorulcj.ro | luni, 27 iunie 2022

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Mai mulţi parlamentari 

de la PNL propun, 

într-un proiect depus 

la Parlament, acordarea 

de vouchere pentru copiii 

din învăţământul primar 

pentru control oftalmolo-

gic şi achiziţionarea 

de ochelari de vedere.

Proiectul, semnat de opt 

deputaţi liberali, reglementea-

ză cadrul de acordare, în be-

nefi ciul elevilor din învăţă-

mântul primar, a bonurilor de 

valoare pentru control oftal-

mologie şi achiziţionare oche-

lari de vedere, în condiţiile şi 

cu excepţiile prevăzute de Le-

gea nr.227/2015 privind Co-

dul fi scal.

Potrivit proiectului, „statul 

fi nanţează, prin Casa Naţio-

nală de Asigurări de Sănăta-

te (CNAS), de la Bugetul asi-

gurărilor sociale de stat, con-

travaloarea voucherelor pen-

tru control oftalmologie pen-

tru elevii din învăţământul 

primar, printr-un tichet în va-

loare de 0,4 ISR, anual/copil”.

Pentru ce vor putea 
fi  folosite voucherele?

„Tichetul are scop exclu-

siv pentru efectuarea contro-

lului oftalmologic şi achiziţi-

onarea de ochelari de vede-

re pe bază de reţetă, este ne-

transferabil altor benefi ciari, 

iar şcolile sunt cele care de-

contează serviciul. Părinte-

le/reprezentantul legal optea-

ză pentru acest tichet, în scris, 

individual pentru fi ecare co-

pil, la sfârşitul fi ecărui an 

şcolar sau la momentul în-

scrierii copilului la şcoală. 

Valoarea tichetului va fi  ac-

tualizată şi indexată anual, 

prin hotărâre a Guvernului, 

cu rata infl aţiei. Bonurile de 

valoare se acordă elevilor, ca-

re au calitate de asigurat con-

form legii, prin decontarea 

sumelor aferente din Bugetul 

asigurărilor sociale de stat”, 

prevede proiectul.

În vederea asigurării bu-

getului necesar bonurilor de 

valoare, vor fi  accesate şi 

surse de fi nanţare externe, 

fără a se limita la programe 

europene de fi nanţare ne-

rambursabilă.

„Bonurile pentru control 

oftalmologic şi achiziţionare 

de ochelari de vedere sunt bo-

nuri de valoare acordate anu-

al elevilor din învăţământul 

primar, pentru achitarea con-

travalorii următoarelor bunuri 

şi servicii oftalmologice:

a) control oftalmologie pe-

riodic sau la nevoie;

b) achitarea contravalorii 

ochelarilor de vedere;

c) intervenţii medicale sau 

tratamente oftalmologice”, 

mai prevede actul normativ.

Bonurile vor fi  utilizate de 

titulari pentru achiziţii de la 

orice operator economic de 

bunuri sau servicii din do-

meniu. Ele sunt valabile 12 

(douăsprezece) luni de la da-

ta emiterii.

Proiectul va intra mai în-

tâi în dezbaterea Senatului. 

Camera Deputaţilor este for 

decizional.

Elevii ar putea primi vouchere 
pentru ochelari de vedere

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Lucian Heiuş, şeful ANAF, 

a declarat vineri că profe-

sorii din Cluj şi Sibiu au 

primit scrisori de infor-

mare cu privire la venitu-

rile obţinute din medita-

ţii. Heiuş a declarat, 

vineri seară, la Digi 24, că 

a fost o acţiune de pre-

venţie în rândul profesori-

lor, în cadrul unui proiect 

pilot care s-a desfăşurat 

în doar două judeţe din 

ţară: Cluj şi Sibiu.

„A fost o acţiune de pre-

venţie. Încercăm să şi creăm, 

să explicăm contribuabililor ce 

au de făcut şi ce trebuie să fa-

că. Şi au fost nişte proiecte pi-

lot în cazul profesorilor, a fost 

proiect pilot pe două judeţe, 

în Cluj şi în Sibiu, prin care, 

practic, li s-au transmis nişte 

scrisori prin care li se spunea 

că, în situaţia în care obţin ve-

nituri din acest gen de activi-

tate, ea trebuie să fi e fi scaliza-

tă”, a declarat şeful ANAF.

Heiuş a explicat şi modul 

în care se pot organiza profe-

sorii pentru ca banii din me-

ditaţii să fi e fi scalizaţi.

„Au posibilitatea să se or-

ganizeze sub formă de per-

soană fi zică autorizată, de so-

cietate comercială, funcţie de 

cum consideră ei şi că trebu-

ie să intre în legalitate. Pre-

venţia este foarte importată, 

nu controlul este singura ar-

mă pe care o ai împotriva eva-

ziunii fi scale. Trebuie să vii şi 

în întâmpinarea contribuabi-

lului (...) Cadrul acesta fi scal 

este incredibil de stufos. Nu 

toată lumea îşi permite, poa-

te să aibă cel mai bunt con-

tabil, cel mai bun expert ca-

re să-l direcţioneze, să înveţe 

ce trebuie să facă. Şi atunci 

noi, ca FISC, venim cu nişte 

servicii, le numim noi în în-

tâmpinarea contribuabililor”, 

a declarat Heiuş.

Potrivit ANAF, proiectul 

„Venituri realizate de contri-

buabili – persoane fi zice din 

meditaţii, activităţi educaţio-

nale şi alte forme de învăţă-

mânt” urmăreşte „identifi ca-

rea unor instrumente de lu-

cru în zona conformării vo-

luntare în cazul cadrelor di-

dactice şi a altor persoane ca-

re prestează servicii de medi-

taţii, care să aducă efi cienţă 

şi rezultate satisfăcătoare, în 

vederea replicării pe o scară 

mai largă, pe un termen me-

diu şi lung”. Într-o primă eta-

pă, proiectul se desfăşoară în 

judeţele Cluj şi Sibiu.

Profesorii care fac bani 
din meditații, vizați de ANAF

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Mircea Miclea declară 

că „ce nu au putut 

cosmetiza rezultatele 

de la Evaluarea Naţională 

este o diferenţă mult prea 

mare, care nu poate fi  

ascunsă oricât ai calibra 

subiectele, şi anume dife-

renţa dintre mediul rural 

şi mediul urban”, într-o 

analiză pentru Edupedu.

ro. Copiii din mediul 

rural au obţinut de 3 ori 

mai multe medii sub 5 

decât cei din mediul 

urban la Evaluarea 

Naţională 2022.

Cu toate că anul acesta, 

peste 82% dintre elevii care 

au susţinut Evaluarea Naţi-

onală în 2022 au luat medii 

peste 5, se observă un clivaj 

între elevii de la sat şi cei de 

la oraş. Ponderea copiilor din 

mediul rural care au luat me-

dii sub 5 la Evaluarea Naţi-

onală este de aproape trei 

ori mai mare decât în cazul 

elevilor din mediul urban, 

în timp ce elevii din oraşe 

au luat de zece ori mai mul-

te medii de 10 faţă de copi-

ii de la sate.

„Calitatea predării şi 
învăţării s-a deteriorat 
substanţial în ultimii ani”

Fostul ministru Mircea Mi-

clea a afi rmat pentru Edupe-

du.ro că dacă rezultatele ob-

ţinute la examen de absolven-

ţii claselor a VIII-a refl ectă 

funcţionarea reală a sistemu-

lui, „atunci sistemul funcţio-

nează, mai bine în acest an 

decât în toţi cei 11 ani din ur-

mă. Or toată lumea ştie, in-

clusiv ministrul a recunoscut 

că, mai ales din cauza pande-

miei, calitatea predării şi în-

văţării s-a deteriorat substan-

ţial în ultimii ani. Ca atare, 

nu putem spune că rezultate-

le refl ectă funcţionarea reală, 

din moment ce cu toţii ştim 

că funcţionarea reală a siste-

mului a fost foarte slabă în 

ultimii ani”.

„Atunci avem a doua alter-

nativă: şi anume, să spunem 

că rezultatele refl ectă o func-

ţionare cosmetizată a siste-

mului; iar această alternativă 

e mult mai validă. Parţial a 

fost prezentată probabil indi-

rect şi de ministru, care a spus 

că subiectele au fost bine ca-

librate, adică au fost făcute în 

aşa fel încât să se obţină re-

zultate bune fără a refl ecta 

defi citele din ultimii 2 ani din 

sistemul educaţional”, a afi r-

mat Miclea.

Elevii de la sat nu au 
sufi ciente oportunităţi

În ceea ce priveşte discre-

panţa între rezultatele copii-

lor de la sat şi ale celor din 

oraş, „cauza este determina-

tă de lipsa de oportunităţi pen-

tru cei din mediul rural, faţă 

de cei din urban; oportunităţi 

de a avea profesori buni şi pă-

rinţi care să îşi permită să îi 

susţină pe copii la meditaţii. 

Aşadar, cred că diagnosticul 

sistemului trebuie pus mai de-

grabă uitându-ne la ce face e-

fectiv sistemul, nu părinţii cu 

resursele lor suplimentare”, a 

atras atenţia fostul ministru 

Mircea Miclea, citat de ace-

eaşi publicaţie.

Acesta a declarat că o so-

luţie este ca banii „să fi e di-

rijaţi în primul rând spre me-

diul rural, la nivel primar şi 

gimnazial, în diverse forme, 

nu numai ca logistică (nu doar 

că punem table interactive), 

ci poate prin suplimentarea 

salariilor profesorilor, prin bo-

nusuri pentru profesori, pen-

tru a crea mai multe oportu-

nităţi în mediul rural”.

FOST MINISTRU CLUJEAN AL EDUCAŢIEI, DESPRE EVALUAREA NAŢIONALĂ

„Rezultatele reflectă o funcţionare 
cosmetizată a sistemului”
Mircea Miclea, profesor clujean şi fost ministru al educaţiei, arată că rezultatele obţinute de elevi 
la Evaluarea Naţională 2022 „reflectă o funcţionare cosmetizată a sistemului”

Un fost ministru clujean al educaţiei a analizat rezultatele Evaluării Naţionale 2022

MIRCEA MICLEA | fost 
ministru al educației

„Rezultatele Evaluării 
Naţionale refl ectă efortul 
făcut de părinţi de a 
asigura meditaţii. 
Acolo unde părinţii au avut 
resurse să susţină 
meditaţiile, s-au obţinut 
rezultate mai bune, vezi 
de pildă Bucureşti, Cluj, 
judeţele din vestul ţării, 
Prahova, judeţele bogate. 
Acolo însă unde nu au 
existat resurse sau au 
existat resurse mai puţine 
pentru meditaţii, de pildă 
în Covasna, Harghita, 
judeţele din Câmpia 
Bărăganului, rezultatele 
au fost mai slabe. Şi mai 
simplu spus: acolo unde 
sunt bani, sunt meditaţii, 
sunt rezultate mai bune. 
Acolo unde e sărăcie sunt 
meditaţii mai puţine 
şi rezultate mai slabe. 
Din păcate, banii fac 
diferenţa”.
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Bugetul în valoare 

de 25 de milioane de lei 

pentru prima etapă a pro-

gramului Rabla pentru 

Electrocasnice a fost epui-

zat în două ore şi jumătate.

Solicitanţii persoane fi zice 

au generat 62.500 de vouchere, 

a câte 400 de lei fi ecare, astfel:

¤ 25.695 vouchere pentru ca-

tegoria frigidere/combine fri-

gorifi ce/lăzi frigorifi ce;

¤ 24.096 vouchere pentru ca-

tegoria maşini de spălat rufe;

¤ 12.709 vouchere pentru ca-

tegoria maşini de spălat vase.

Voucherele generate în a-

ceastă etapă vor fi  aprobate 

în şedinţa Comitetului de Avi-

zare de marţi, 28 iunie 2022, 

şi publicate pe site-ul AFM.

În prima etapă, se acordă 

vouchere pentru achiziţiona-

rea de echipamente electrice 

şi electronice de uz casnic:

¤ 400 de lei pentru maşini de 

spălat rufe, inclusiv cu uscă-

tor, având cel puţin noua cla-

să energetică C;

¤ 400 de lei pentru maşini de 

spălat vase având cel puţin 

noua clasă energetică D;

¤ 400 de lei pentru frigide-

re/combine frigorifi ce/lăzi 

frigorifi ce/congelatoare având 

cel puţin clasă energetică E.

Ulterior, solicitanţii se vor 

putea prezenta la unul dintre 

comercianţii validaţi, de unde 

vor achiziţiona echipamentul 

dorit.

Pentru un electrocasnic nou 

va trebui să predai un unul 

vechi la curier sau în maga-

zin, în funcţie de metoda alea-

să. Pentru maşini de spălat ru-

fe şi frigidere va trebui să pre-

dai acelaşi tip de electrocasnic 

vechi, excepţia fi ind maşinile 

de spălat vase pentru care se 

poate preda orice electrocas-

nic inclus în program (exclus 

laptop sau tabletă).

Bugetul Rabla pentru Electrocasnice, 
epuizat în două ore şi jumătate

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Șoferii din Cluj-Napoca 

organizează un protest în 

benzinăriile din oraș la 30 

iunie, împotriva prețurilor 

carburanților.

Șoferii au de gând să se în-

tâlnească inițial pentru protest 

la OMW Mărăști: „Sper să ne 

găsim pe 30 iunie la protest și 

să încercăm să facem o schim-

bare! O să ne găsim la OMV în 

Mărăști mai spre seară, după 

ora 17:00, ca să poată ajunge 

și lumea care muncește. Vă rog 

să distribuiți prietenilor, 

cunoștințelor din Cluj. Haideți 

că putem!”, a anunțat pe rețelele 

de socializare Laura Elena, or-

ganizatoarea protestului.

OMW Mărăști este doar 

punctul de întâlnire al șoferilor. 

De acolo, clujenii se vor de-

plasa în mai multe benzină-

rii pentru a le bloca: „Ne or-

ganizăm de acolo unde să 

meargă fi ecare ca să le blo-

căm pe toate, măcar să încer-

căm”, a mai spus organiza-

toarea protestului.

După ce se vor împărți la 

benzinăriile din oraș, șoferii 

vor trage de timp.

Mai exact, vor încerca să 

blocheze pompele în timp ce 

își spală geamurile sau își la-

să mașinile acolo ca să nu 

poate nimeni să alimenteze.

Chiar dacă s-a anunțat des-

pre faptul că Guvernul va ur-

ma să compenseze la pompă 

prețul la motorină și benzi-

nă timp de trei luni, șoferii 

spun că asta nu-i oprește: 

„Vor doar să amăgească lu-

mea care pune botul.”

Duminică, 19 iunie, câ-

teva zeci de conducători au-

to au protestat la Constanța 

față de scumpirile la ben-

zină și motorină. Ei s-au 

adunat în parcarea unui 

centru comercial și au ple-

cat să alimenteze mașinile 

la o benzinărie.

Aceștia au încercat să ba-

ge în rezervoare cantități in-

fi me de benzină sau motori-

nă, de 30 de bani. Au blocat 

astfel pompele, iar cei care 

chiar voiau să alimenteze au 

avut de așteptat. Astfel de pro-

teste au avut loc zilele trecu-

te și în alte orașe ale țării, pre-

cum Botoșani și Târgu Jiu. 

Oamenii s-au organizat pe gru-

puri de Facebook, și-au dat 

întâlnire în benzinării, iar cei 

mai mulți dintre ei au alimen-

tat doar de 1 leu.

Reprezentanții unor ben-

zinării au sunat la 112, dar 

echipajele de poliție nu au 

putut să intervină, din cau-

ză că protestatarii nu făceau 

nimic ilegal.

Protest contra prețurilor 
carburanților, anunțat în Cluj-Napoca

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Primarul orașului Cluj-

Napoca și președinte al 

Asociației Municipiilor din 

România, Emil Boc, este 

de părere că criza gazului 

nu este sufi cient de mult 

luată în serios, nici măcar 

la nivel european.

Edilul spune că a tras sem-

nale de alarmă foarte serioa-

se și nu crede că până la iar-

nă se vor lua măsuri sufi cien-

te pentru a evita un nou dez-

astru economic:

„Eu am tras niște semnale 

foarte serioase de alarmă că 

această criză a gazului poate 

fi  cu consecințe mai grave de-

cât COVID-19, dacă nu se iau 

acum din timp, pentru iarnă, 

măsurile necesare. Sunt deci-

zii strategice ca până în luna 

octombrie 80% din capacita-

tea de stocare a gazelor să fi e 

realizată pentru iarnă, până 

la începutul iernii să fi e 90%, 

adică să avem gaz deja stocat 

necesar pentru ce ne trebuie 

pe timp de iarnă”, a spus Boc 

într-o intervenție la o emisiu-

ne radio.

Vor fi  afectate salariile 
și condițiile de viață

De asemenea, edilul crede 

că discuțiile strategice purtate 

până acum nu sunt realizabile 

și spune că dacă situația gazu-

lui este în declin vor fi  afectate 

și salariile și condițiile de viață 

ale românilor și europenilor:

„Dar la cum arată lucruri-

le astăzi, acest lucruri ipote-

tice, nu sunt realizabile. 

Atunci dacă nu se respectă și 

nu se analizează la nivelul 

Uniunii Europene ce facem? 

Mai sunt câteva țări precum 

Germania  care  se 

încăpățânează cu obstinație 

să nu folosească energia nu-

cleară, deși mai au câteva 

surse de energie nucleară pe 

care vor să le închidă în va-

ra aceasta. Trebuie să se gân-

dească bine pentru că dacă 

declanșezi o criză economi-

că pornind de la gaz, pornind 

de la cea mai importantă eco-

nomie a Europei, dacă aceas-

ta este în declin totul se du-

ce ca un bumerang în Euro-

pa și se întoarce împotriva sa-

lariilor și a condițiilor de viață.

De aceea Ucraina trebuie 

să câștige acest război, Rusia 

trebuie să piardă acest război. 

Rusia trebuie să fi e învinsă 

strategic ca să nu mai poată 

niciodată să mai ridice capul 

ca să șteargă de pe harta Eu-

ropei sau a lumii țări. Aseme-

nea atitudini trebuie catego-

ric să fi e oprite. Cu atitudini 

precum «Ucraina să cedeze 

teritorii Rusiei ca să dea Eu-

ropei gaz» nu sunt de acord. 

Nu poți să fi i șantajat la infi -

nit de către Rusia. (...) Trebu-

ie să avem o planetă neutră 

din punct de vedere climatic 

până în 2050, dar decizii tre-

buie luate acum, mai ales pri-

vind energia nucleară pe ca-

re o consider verde și nepo-

luantă și se încadrează în prin-

cipiile europene. Este o ase-

menea problemă pe masă în 

comisia europeană, dar mi se 

pare că este tratată puțin su-

perfi cial. Iarna nu-i departe, 

suntem în iunie și deja din 

octombrie avem nevoie de gaz 

pentru iarnă”, a spus Boc.

Scumpiri tot mai mari, 
în ultimul an

Gazele naturale, uleiul, mă-

laiul, făina, cartofi i, servicii-

le de apă, canal şi salubrita-

te, dar şi serviciile poştale s-

au scumpit cel mai mult în 

ultimul an, arată datele publi-

cate recent de Institutul Naţi-

onal de Statistică (INS). În in-

tervalul mai 2021 - mai 2022, 

preţurile la gaze naturale s-au 

majorat cu 86,71%, în timp 

ce cartofi i s-au scumpit cu 

50,93%, iar uleiul a înregis-

trat un salt de 44,14%.

La capitolul mărfuri ali-

mentare, în afară de cartofi  şi 

ulei, creşteri importante ale 

preţurilor au mai fost consem-

nate la mălai (+31,55%), fă-

ină (+30,13%) şi ouă 

(+16,62%). Totodată, com-

parativ cu luna anterioară, 

preţul la cartofi  a crescut cu 

18,91%, iar uleiul cu 6,03%.

Pe de altă parte, de la lu-

nă la lună, există şi produse 

care s-au ieftinit, de exemplu 

ouăle, respectiv cu 1,55%. În 

ceea ce priveşte mărfurile ne-

alimentare, în ultimul an, creş-

teri mari au fost consemnate, 

în afară de gaze naturale, la 

combustibili - cu 38,48%, la 

energia termică (+22,98%) 

şi la energia electrică 

(+18,46%).

În acelaşi timp, faţă de lu-

na anterioară, gazele s-au 

scumpit, în mai 2022, cu 

0,78%, iar tarifele la energie 

electrică s-au ieftinit cu 0,30%.

La servicii, cele mai ma-

ri creşteri anuale au fost con-

semnate la cele de transport 

aerian (+20,28%), poştale 

(+16,54%) şi la cele de a-

pă, canal, salubritate 

(18,67%). Comparativ cu lu-

na anterioară, serviciile de 

transport aerian s-au scum-

pit cu 3,03%, în timp ce „al-

te servicii” s-au ieftinit cu 

0,09%. În ceea ce priveşte 

preţurile la energia electrică 

şi la gazele naturale, INS ex-

plică faptul că „s-au luat în 

considerare prevederile OUG 

nr. 27/2022 privind măsuri-

le aplicabile clienţilor fi nali 

din piaţa de energie şi gaze 

naturale în perioada 1 apri-

lie 2022-31 martie 2023”.

Rata anuală a infl aţiei a 

urcat la 14,5%, în luna mai 

2022, de la 13,76% în apri-

lie, în condiţiile în care, în 

ultimul an, mărfurile alimen-

tare s-au scumpit cu 14,25%, 

mărfurile nealimentare cu 

17,18%, iar serviciile cu 

7,47%, conform datelor pu-

blicate, vineri, de INS.

O NOUĂ CRIZĂ ECONOMICĂ ÎN EUROPA?

Emil Boc: „Criza gazului poate avea 
consecințe mai grave decât COVID”
Emil Boc susține că a tras semnale de alarmă serioase în legătură cu criza gazului, despre care crede 
că poate să fie mai gravă decât cea generată de pandemia de COVID-19

Emil Boc, este de părere că criza gazului nu este sufi cient de mult luată în serios la nivel european
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Filmul Casa noastră/ Utama, 

debutul regizorului Alejandro 

Loayza Grisi, a fost desemnat 

marele câştigător din acest an 

şi a fost recompensat cu 

Trofeul Transilvania, în valoa-

re de 10.000 de euro. 

Producţia boliviană i-a cuce-

rit şi pe spectatorii TIFF. În 

urma voturilor acordate de 

cinefi lii prezenţi la festival, 

fi lmul a obţinut şi Premiul 

Publicului, în valoare de 

2.000 de euro, oferit de 

MasterCard.

O poveste impresionantă des-

pre un cuplu de crescători de 

lame care se confruntă cu se-

ceta, Casa noastă/ Utama s-a 

remarcat prin „abordarea cine-

matografi că simplă, curată şi 

poetică a regizorului”. Prezent 

la eveniment, Alejandro Loay-

za Grisi a urcat pe scena galei 

pentru a ridica Trofeul Transil-

vania, înmânat de actriţa islan-

deză Halldóra Geirharðsdóttir, 

membră a Juriului Competiţiei 

Ofi ciale, alături de regizorul 

Bogdan George Apetri, produ-

cătoarea Gülin Üstün, regizo-

rul Srdan Golubović şi Carlos 

Rodríguez Ríos, Directorul Fes-

tivalului de Film de Autor din 

Barcelona.

„Făpturi de vis”, premiul 
pentru cea mai bună regie

Premiul pentru cea mai bună 

regie, în valoare de 3.500 de euro, 

i-a revenit cineastului Guðmundur 

Arnar Guðmundsson, recompen-

sat pentru „universul credibil, 

original şi strălucitor” pe care a 

reuşit să îl creeze în Făpturi de 

vis/ Beautiful Beings. Pentru ro-

lurile excepţionale din fi lmul 

Amanţi de o noapte/ The Night 

Belongs to Lovers, actorii Laura 

Müller şi Schemci Lauth, au fost 

distinşi cu Premiul pentru cea 

mai bună interpretare, în valoa-

re de 1.000 de euro, oferit de 

Conceptual Lab by Theo Nissim.

„Un fi lm ce porneşte de la o 

bucată de viaţă concretă şi fi reas-

că, dar care ajunge să se trans-

forme într-o subtilă şi profundă 

viziune asupra existenţei”, Ficţi-

une despre viaţă/ Feature Film 

About Life (r. Dovile Sarutyte) a 

obţinut Premiul Special al Juriu-

lui, în valoare de 1.500 de euro, 

oferit de CEMACON. O Menţiu-

ne specială i-a fost acordată ac-

triţei Eszter Csonka, pentru ro-

lul din fi lmul Tandreţe/ Gentle 

(r. Laszlo Csuja, Anna Nemes).

David Popovici, 
mesaj pentru clujeni 
în cadrul TIFF

Gala prezentată de Tudor 

Giurgiu, preşedintele festiva-

lului, alături de jurnalista Ama-

lia Enache, a fost transmisă li-

ve pe pagina de Facebook şi 

pe canalul de YouTube al fes-

tivalului, oferindu-le iubitori-

lor de fi lm de pretutindeni oca-

zia de a se bucura de la dis-

tanţă de surprizele serii. Îm-

preună cu cei peste 2.000 de 

spectatori prezenţi la eveni-

ment, aceştia au savurat în di-

rect cele două momente muzi-

cale speciale oferite de The Mo-

no Jacks şi Mihail, şi au admi-

rat apariţiile pe covorul roşu 

ale invitaţilor.

Printre aceştia s-au numărat 

actorii Marius Manole, Mălina 

Manovici, Adrian Titieni, Ema-

nuel Pârvu, producătorii Ada 

Solomon şi Claudiu Mitcu, sau 

vedetele de televiziune Andi 

Moisescu, Andreea Esca şi Pa-

vel Bartoş. David Popovici, îno-

tătorul român proaspăt sosit de 

la Campionatul Mondial de na-

taţie cu medalii de aur la pro-

bele de 100 şi 200 metri liber, 

i-a surprins pe cei prezenţi cu 

un mesaj video de mulţumire 

adresat susţinătorilor săi din 

Cluj-Napoca.

Miracol, cel de-al doilea 

lungmetraj regizat de Bogdan 

George Apetri, a obţinut Pre-

miul Zilele Filmului Românesc 

pentru secţiunea Lungmetraj, 

în valoare de 10.000 de euro 

(constând în role de fi lm şi 

servicii de post-producţie), 

oferit de Cinelab România. 

Premiul Zilele Filmului Româ-

nesc pentru Debut, în valoa-

re de 1.000 de euro, oferit de 

Banca Transilvania i-a fost 

acordat Alinei Grigore, autoa-

rea fi lmului Crai Nou, distins 

în 2021 cu Marele Premiu la 

San Sebastián.

Premii pentru fi lme 
autohtone

Juriul ZFR a acordat şi o 

Menţiune Specială fi lmului 

Om-Câine, în regia lui Ştefan 

Constantinescu. Cel mai votat 

fi lm autohton la această edi-

ţie, Capra cu trei iezi, debutul 

lui Victor Canache, a fost dis-

tins cu Premiul Publicului pen-

tru cel mai popular fi lm româ-

nesc, în valoare de 1.500 de

euro, oferit de Dacin Sara şi

înmânat pe scena galei de Mir-

cea Geoană, Secretar General

Adjunct NATO.

Premiul Zilele Filmului Ro-

mânesc pentru secţiunea Scurt-

metraj, în valoare de 5.000 de

euro, în servicii constând în

echipament, cameră, electri-

că şi grip oferite de Cutare-

Film, i-a fost acordat fi lmului

Aurică, viaţă de câine, regizat

de Mihai Dragolea. În aceeaşi

secţiune, juriul a oferit şi do-

uă Menţiuni speciale fi lmelor

Moştenirea, regizat de Mari-

an Fărcuţ, şi Fragmentări, re-

gizat de Miruna Minculescu.

Premiul FIPRESCI, oferit de

juriul Federaţiei Internaţiona-

le a Criticilor de Film unui fi lm

din secţiunea ZFR, a fost cu-

cerit de lungmetrajul Imacu-

lat, regizat de Monica Stan şi

George Chiper-Lillemark.

Documentarul Pentru mine

tu eşti Ceauşescu, regizat de

Sebastian Mihăilescu, a fost de-

semnat câştigător al Premiului

secţiunii What’s up, Doc?, în

valoare de 2.000 de euro, ofe-

rit de TenarisSilcotub. În ace-

eaşi secţiune, devenită compe-

tiţională începând cu această

ediţie, a fost acordată şi o Men-

ţiune specială fi lmului Atlanti-

da/ Atlantis, în regia lui Yuri

Ancarani. Lista completă a pre-

miilor poate fi  consultată pe si-

te-ul festivalului.

Filmele premiate la TIFF 2022

vor avea parte de proiecţii spe-

ciale duminică, pe 26 iunie, în

ultima zi de festival.

Casa noastră/ Utama a câștigat Trofeul Transilv
Câștigătorii celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost aplaudați sâmbătă seară

Alejandro Loayza Grisi, regizorul Casa Noastră, câștigătorul premiului cel mare de la TIFF
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O biblioteca mobilă a fost 

amplasată în Cheile Turzii 

în data de 25 iunie şi va 

rămâne până la fi nalul 

lunii octombrie.

Biblioteca Mobilă a proiectu-

lui NoMAD Library, intitulată 

Igloo Cunoaşterii, Descoperirii 

de Sine şi Echilibrului a fost am-

plasată în Cheile Turzii în data 

de 25 iunie şi va rămâne până 

la fi nalul lunii octombrie.

Iniţiativa aparţine membrii-

lor Asociaţiei Exploratorilor Puş-

caţii, iar de Ziua copilului au 

fost inaugurate primele două 

biblioteci mobile, în faţa Cole-

giului Economic Arad. Acestea 

au fost amplasate pentru pre-

zentare şi promovare a proiec-

tului, dar şi a strângerilor de 

fonduri şi donaţii de cărţi ne-

cesare derulării conceptului, 

arată reprezentanţii asociaţiei.

În total, proiectul cuprinde 

zece igloo-uri care vor găzdui 

în jur de 4.000-5.000 de cărţi, 

amplasate în diferite locaţii 

turistice din România şi des-

chise publicului larg, iubito-

rilor de natură şi tinerilor de 

a-şi petrece timpul liber prin 

citirea unei cărţi.

„Întrucât fi ecare amanajare 

de Igloo necesită o deplasare 

de 2 zile în natură, ne propu-

nem şi organizarea de drume-

ţii în zonele montane şi obiec-

tivelor turistice din apropiere, 

ghidându-i pe adolescenţi că-

tre un stil de viată mai sănătos 

prin mişcare şi sport în natu-

ră”, transmite Sebastian Marti-

an Sbîrcea, preşedinte al Aso-

ciaţiei Exploratorilor Puşcaţii.

„Prin acest proiect încercăm 

să oferim un schimb de expe-

rienţă adolescenţilor, din care 

pot învăţa despre munca în echi-

pă, comunicare şi relaţionare. 

Unele dintre acestea sunt as-

pecte importante în dezvolta-

rea identităţii lor, prin exprima-

rea ideilor şi sentimentelor, sti-

mei de sine, dar şi încrederii în 

forţe proprii. Adolescenţii şi ti-

nerii vor fi  rulaţi pe toată du-

rata proiectului în grupuri de 

maxim 10 persoane pentru fi e-

care deplasare, creându-le un 

sistem educaţional prin auto-

gospodărire”, arată Valentin Ra-

du, membru activ Asociaţia Ex-

ploratorilor Puşcaţii.

Obiectivele din Cheile Tur-

zii sunt numeroase, iar tinerii 

implicaţi în amplasarea 

igloo-ului de lângă baza Salva-

mont Cluj vor benefi cia de o 

drumeţie în arealul Cheilor Tur-

zii, vizită ghidată la Salina Tur-

da şi la stufărişul de la Sic.

Bibliotecă mobilă, amplasată în Cheile Turzii
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vania la cea de-a 21-a ediție TIFF
ă, la Gala de decernare a premiilor, organizată în Piața Unirii din Cluj-Napoca

Un moment cu totul special a fost cel al discursului actriţei 
Maia Morgenstern, câștigătoarea Premiului de Excelenţă, 
oferit de Mercedes-Benz. „Acest moment al omagiului mă 
emoţionează foarte profund, în mod sincer. E un moment 
al evaluării. Când te întrebi, la ce a trebuit să renunţi? Și 
sunt profund recunoscătoare TIFF și tuturor celor care au fă-
cut posibil acest moment. Sunt recunoscătoare fi ecăruia 
dintre dumneavoastră!”, a declarat actriţa care și-a dedicat 
peste patru decenii din viaţă scenei și marelui ecran.

Maia Morgenstern, premiu de excelenţă
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Neversea anunță o nouă 

campanie prin care premia-

ză excelența în educație. 

Studenții de la universitățile 

de stat care termina cu 10 

toate examenele din sesiu-

nea de vară primesc abona-

mente gratuite la festival.

Organizatorii celui mai mare 

festival de pe o plajă din Euro-

pa, Neversea, răsplătesc studenții 

de 10 ai României cu intrare gra-

tuită în cele 4 zile de festival.

Astfel, studenții care termină 

cu 10 sesiunea din această vară 

vor avea ocazia să-i vadă pe cei 

mai îndrăgiți artiști ai momentu-

lui și să se bucure de experiențe 

de neuitat la malul mării.

„După succesul campaniei 

«BAC DE 10», de această dată 

premiem performanță în 

educație și la nivel universitar. 

Toți studenții de la universitățile 

de stat din România care termi-

nă cu 10 în sesiunea din aceas-

tă vară vor fi  răsplătiți cu acces 

gratuit la festivalul Neversea. 

Și pentru că vrem să ii incura-

jăm pe toti studenții care încă 

sunt, sau au avut sesiune în a-

ceastă vară, integraliștii vor pri-

mi și ei o reducere la abona-

mentul Neversea”, Edy Chere-

ji, director de comunicare Un-

told Universe.

Campania „Student de 
10”, după „BAC de 10”

Afl ată la prima ediție, „STU-

DENT DE 10” este o campanie 

de promovare și de susținere a 

performanței în educație care 

continuă proiectul „BAC de 10” 

inițiat de UNTOLD în 2015. „BAC 

de 10” este cunoscută drept cea 

mai longevivă și de succes cam-

panie de susținere a tinerilor 

care excelează la învățat.

În toți acești ani, Neversea 

a premiat cu intrare gratuită la 

festival și amintiri unice peste 

1.000 de absolvenți de liceu de 

nota 10, în cadrul campaniei 

„BAC DE 10”, iar acum vor să 

conducă demersul mai departe 

către studenți.

Inițiatorii campaniei cred că 

tinerii studenți trebuie răsplătiți, 

iar efortul celor care au reușit 

să exceleze în educație tre-

buie susținut. Așa că toți 

studenții de la universitățile 

de stat din România care ter-

mină sesiunea de vară cu no-

tă maximă, primesc abona-

ment gratuit la Neversea.

În plus, toți studenții care au 

promovat toate examenele din 

sesiunea de vară, vor putea 

achiziționa abonamentul Ne-

versea la un preț special de 80 

euro + Taxe.

Absolvenții care doresc să 

fi e răsplătiți pentru performanță 

lor, în cadrul campaniei, o pot 

face accesând link-ul http://

neversea.com/studentde10. 

Acolo vor putea completa for-

mularul care îi va înscrie în 

campanie. Studenții de 10 își 

vor putea ridică brățară de ac-

cess, în baza unei dovezi, din 

zona de Acreditări a Neversea.

Neversea este cel mai mare 

festival de muzică din Europa 

organizat pe o plajă. Afl at la 

cea de-a patra ediție, Neversea 

2022 aduce la Constanța, între 

7 și 10 iulie, peste 150 de artiști 

români și internaționali. Pe sce-

nele festivalului Neversea 2022 

vor urca artiști precum: Black 

Eyed Peas, Dimitri Vegas & Li-

ke Mike, TYGA, Alan Walker, 

Don Diablo, Alesso, Steve Ao-

ki, Timmy Trumpet, Ummet 

Ozcan, Tujamo, Claptone, Nicky 

Romero, Nervo, Quintino, Pa-

rov Stelar și mulți alții. Detalii 

pe neversea.com.

Abonament gratuit la Neversea pentru studenții „de 10”

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Un pui de jder, afl at în difi -

cultate din cauza incendiu-

lui din pădurea de pe Valea 

Ilvei, comuna Lunca 

Bradului (judeţul Mureş), 

a fost salvat, vineri, de 

echipele de intervenţie 

care au continuat să acţio-

neze în zonă pentru lichi-

darea focarelor ascunse şi 

preîntâmpinarea reaprin-

derii incendiului.

„În această dimineaţă, au 

continuat căutările focarelor 

ascunse în vederea preîntâm-

pinării reaprinderii incendiu-

lui din localitatea Lunca Bra-

dului, de pe Valea Ilvei. În 

timp ce o echipă din cadrul 

Ocolului Silvic Lunca Bradu-

lui patrula păşunea alpină, 

a găsit un pui de jder care 

necesita ajutor, acesta fi ind 

deshidratat. Pompierii mili-

tari împreună cu personal 

din cadrul Ocolului Silvic, 

au preluat puiul de jder, i-au 

oferit apă şi hrană, după ca-

re a adormit.

De cum se va simţi mai bi-

ne, puiul urmează să fi e eli-

berat în mediul său natural, 

în imediata apropiere a locu-

lui unde a fost identifi cat, pen-

tru a putea fi  găsit cu uşurin-

ţă de către mama lui. Apreci-

em efortul constant al forţe-

lor de intervenţie implicate în 

restabilirea stării de normali-

tate în urma incendiului. Mul-

ţumindu-le pe această cale”, 

a arătat Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al 

judeţului Mureş, într-un co-

municat de presă.

Zeci de pompieri de la In-

spectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al judeţului 

Mureş, angajaţi ai Direcţiei Sil-

vice Mureş şi ai Serviciului Sal-

vamont au reuşit, joi, după cir-

ca 32 de ore de luptă cu fl ăcă-

rile, să stingă incendiul de pă-

dure izbucnit pe Valea Ilvei.

Incendiul a fost semnalat 

în data de 22 iunie, în jurul 

orei 12:20, ca incendiu de ve-

getaţie uscată produs lângă 

fondul forestier din localita-

tea Lunca Bradului, pe Valea 

Ilvei, care s-a extins la o pă-

şune alpină şi la pădure.

ISU Mureş a precizat că a 

fost o intervenţie foarte difi -

cilă din cauza vântului, a te-

renului greu accesibil şi foar-

te înclinat, salvatorii fi ind ne-

voiţi să ia la pas fi ecare me-

tru pătrat, aceştia neputând 

fi  ajutaţi, iniţial, de tehnica 

de intervenţie sau de utilaje.

Pui de jder, salvat 
de pompieri dintr-un 
incendiu de pădure
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După şocul suferit vineri, 

susţinătorii dreptului la 

avort s-au mobilizat sâm-

bătă în Statele Unite pen-

tru o a doua zi de proteste 

împotriva deciziei Curţii 

Supreme care a pulverizat 

ceea ce mulţi credeau 

a fi  un drept câştigat, 

transmite AFP.

Zeci de persoane s-au 

adunat la mijlocul zilei în 

faţa sediului Curţii Supreme 

la Washington, însă protes-

te sunt prevăzute în toată 

ţara, mai ales în statele ca-

re au profitat de decizia Cur-

ţii pentru a interzice imedi-

at pe teritoriile lor întreru-

perile de sarcină.

În timp ce clinicile din 

Missouri, Dakota de Sud sau 

Georgia îşi închideau una du-

pă alta porţile, state democra-

te, precum California sau New 

York, s-au angajat să apere 

accesul la întreruperi de sar-

cină pe teritoriul lor.

Manifestaţiile au fost de-

clanşate de decizia Curţii Su-

preme de a revoca hotărârea 

sa emblematică din cazul „Roe 

v. Wade”, care le garanta din 

1973 femeilor americane drep-

tul de a avorta, majoritatea 

judecătorilor considerând-o 

acum „total nefondată”.

Joe Biden: 
„Este o eroare tragică”

Preşedintele Joe Biden, ca-

re a denunţat imediat o „eroa-

re tragică”, a declarat sâmbă-

tă, înainte de a se îmbarca 

spre Europa, că ştie „cât de 

dureroasă şi de devastatoare 

este această decizie pentru 

mulţi americani”.

Vineri, preşedintele i-a che-

mat pe americani ca, la vii-

toarele alegeri din noiembrie 

de la jumătatea mandatului, 

să apere dreptul la avort.

În Missouri, unde avortul 

a fost interzis imediat, inclu-

siv în caz de viol sau incest, 

manifestanţii s-au strâns la 

Saint-Louis, în faţa ultimei cli-

nici de stat unde se practicau 

întreruperi de sarcină.

Americanii se tem că le-ar 

putea fi  luate şi alte drepturi

Apărătorii dreptului la avort 

se mai tem că actuala Curte 

Supremă, cu o componenţă 

majoritar conservatoare, ar 

putea reveni şi asupra altor 

drepturi precum căsătoria pen-

tru toţi sau contracepţia.

Această perspectivă „ne 

îngrijorează şi vom avea si-

tuaţii de coşmar”, a recu-

noscut sâmbătă purtătoarea 

de cuvânt a Casei Albe, Ka-

rine Jean-Pierre, aflată la 

bordul Air Force One. „Es-

te un moment înfricoşător”, 

a adăugat ea.

Manifestaţii violente 
în Iowa şi Arizona

Printre numeroasele mani-

festaţii de vineri, două au fost 

marcate de violenţe. La Cedar 

Rapids, în Iowa, o camionetă 

a intrat într-un grup de mani-

festanţi, rănind o femeie, au 

relatat media locale.

În Arizona, poliţia a recu-

noscut că a recurs la gaze la-

crimogene pentru a dispersa 

manifestanţii care „loveau în 

mod repetat ferestrele Sena-

tului statului”.

La Los Angeles, o mani-

festaţie a fost dispersată prin 

forţă de poliţişti echipaţi cu 

bastoane.

Jumătate din state ar 
urma să interzică avortul

Potrivit institutului Gutt-

macher, un centru de cerce-

tări care militează pentru 

accesul la contracepţie şi 

avort în lume, jumătate din-

tre statele americane ar ur-

ma să interzică avorturile, 

în viitorul mai mult sau mai 

puţin apropiat.

În decurs de câteva ore vi-

neri, cel puţin opt state au fă-

cut imediat orice avort ilegal.

Alte şapte au prevăzut să 

procedeze la fel în săptămâ-

nile viitoare, dar în fapt, cli-

nicile de acolo au încetat de-

ja să efectueze întreruperi de 

sarcină, cum este cazul în Te-

xas, unde femeile care vor do-

ri să recurgă la avort vor fi  

nevoite să parcurgă sute de 

kilometri pentru a ajunge la 

clinica cea mai apropiată, în 

New Mexico.

În unele zone din ţară, fe-

meile care vor dori să avorte-

ze vor fi , aşadar, obligate să 

păstreze sarcina, să găsească 

soluţii clandestine, cum ar fi  

procurarea de pilule avortive 

de pe internet, sau să se de-

plaseze în alte state, unde în-

treruperile de sarcină vor ră-

mâne legale.

Anticipând un aflux, a-

ceste state, cel mai adesea 

democrate, au luat măsuri 

pentru a facilita accesul la 

avort pe teritoriul lor, iar 

clinicile au început să trans-

fere resursele de personal şi 

echipamente.

Proteste în SUA, împotriva 
legii care interzice avortul
Curtea Supremă a Statelor Unite a luat decizia de a anula jurisprudenţa 
stabilită prin cazul emblematic „Roe v. Wade”, care garanta dreptul la avort

Furie şi manifestaţii ale militanţilor în favoarea dreptului la avort, în SUA

Şoferii maşinilor de pasa-

geri din Ungaria vor putea 

cumpăra de vineri doar 50 

de litri de combustibil pe 

zi la benzinăriile deţinute 

de grupul energetic ungar 

MOL şi fi rma austriacă 

OMV, pentru a evita per-

turbările provocate de pla-

fonarea preţurilor de către 

Guvern, transmite Reuters.

Anunţul MOL reprezintă o 

înjumătăţire a precedentei li-

mite impuse la realimentare.

OMV a precizat că limita 

sa de 50 de litri se aplică doar 

combustibilului afl at sub in-

cidenţa preţului plafonat, im-

pus de Guvern din noiembrie 

pentru a proteja populaţia de 

creşterea preţurilor.

MOL, care deţine cea mai 

mare reţea de benzinării din 

Ungaria, a cerut retragerea gra-

duală a măsurii. Preşedintele 

director general al MOL, Zsolt 

Hernadi, a afi rmat în presa lo-

cală că eliminarea treptată a 

plafonării preţurilor la benzi-

nă şi motorină va fi  necesară 

pentru asigurarea siguranţei 

aprovizionării pe termen lung.

În 16 iunie, Guvernul de la 

Budapesta anunţa că a extins 

până la 1 octombrie plafona-

rea preţurilor la combustibili 

în Ungaria. În noiembrie, Exe-

cutivul stabilea că preţurile la 

benzină şi motorină nu pot 

depăşi 480 forinţi (1,27 do-

lari) pe litru la benzinării, sub 

preţurile actuale, de peste 500 

de forinţi.

„Am introdus această li-

mită (la realimentare) pentru 

a putea garanta securitatea 

aprovizionării”, iar cei care 

vin să cumpere cu canistre 

combustibil nu vor mai be-

nefi cia de plafonarea preţu-

rilor, a declarat pentru Reu-

ters purtătorul de cuvânt al 

grupului energetic ungar, Pi-

roska Bakos, adăugând că cei 

care cumpără cu canistra com-

bustibil nu mai sunt eligibili 

pentru preţul plafonat.

OMV, care are aproape 200 

de benzinării în Ungaria, a in-

format că va solicita preţul 

pieţei în cazul celor care cum-

pără cu canistra combustibil.

Anunţul de vineri este cel 

mai recent indiciu că inter-

venţia pe piaţa combustibilu-

lui afectează echilibrul între 

cerere şi ofertă, scrie Reuters.

Austria şi Ungaria au elibe-

rat o parte din rezervele lor 

strategice de combustibil în ul-

timele săptămâni pentru a sta-

biliza piaţa. D asemenea, lu-

na aceasta Budapesta a infor-

mat că va elibera o parte din 

rezervele sale strategice de 

combustibil pentru ca OMV să 

poată achiziţiona şi distribui 

în interiorul Ungariei, pentru 

a preveni defi citul de combus-

tibil, după incidentul de la ra-

fi năria OMV de lângă Viena.

Cererea pentru combustibil 

creşte în mod normal cu apro-

ximativ 30-40% în perioada 

verii, datorită turismului şi a 

sezonului agricol, care majo-

rează cererea de motorină. Dar 

plafonarea preţurilor a dus la 

scăderea importurilor de com-

bustibil, pe care MOL încear-

că să o compenseze acum, a 

explicat Bakos.

Două benzinării din Ungaria 
limitează realimentarea

Premierul britanic Boris 

Johnson le-a cerut sâmbă-

tă liderilor G7 să nu 

„abandoneze” Ucraina 

după mai bine de patru 

luni de invazie rusă, aver-

tizând asupra oricărei 

„oboseli” în sprijinirea 

Kievului şi anunţând aju-

tor economic suplimentar, 

relatează AFP.

Guvernul Marii Britanii „es-

te pregătit să ofere 525 de mi-

lioane de dolari” Ucrainei, ca-

re se teme că va rămâne fără 

fi nanţare în toamnă, sub for-

mă de garanţii pentru împru-

muturi de la Banca Mondială, 

a indicat Downing Street într-

un comunicat, în ajunul un 

summit al liderilor G7 (Fran-

ţa, Statele Unite, Regatul Unit, 

Germania, Italia, Canada şi Ja-

ponia) în sudul Germaniei.

Astfel, sprijinul fi nanciar 

şi umanitar total al Londrei a 

ajuns la aproximativ 1,8 mi-

liarde de dolari.

„Ucraina poate câştiga şi 

va câştiga. Dar ea are nevoie 

de sprijinul nostru pentru a 

face acest lucru. Nu este mo-

mentul să abandonăm Ucrai-

na”, a insistat Boris Johnson.

Liderul britanic, afl at în di-

fi cultate pe plan intern, se afl ă 

în fruntea sprijinului occiden-

tal pentru Ucraina în faţa in-

vaziei ruse lansate în februa-

rie. El a vizitat Kievul de do-

uă ori, iar Londra a oferit ar-

matei ucrainene arme letale 

încă de la începutul invaziei.

Liderii G7 s-au reunit du-

minică în sudul Germaniei 

pentru un summit de trei zi-

le, urmat de o reuniune a li-

derilor NATO la Madrid.

Potrivit Downing Street, 

Boris Johnson intenţionează 

să profi te de intervenţia de 

luni a preşedintelui ucrainean 

Volodimir Zelenski la summit 

pentru a „încuraja toate ţări-

le G7 să sprijine Ucraina pe 

termen lung”.

Premierul britanic cere G7 
să nu „abandoneze” Ucraina
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Zeci de mii de spectatori 

au cântat, alături de 

Holograf, sâmbătă seara, 

în Piaţa Mare, melodia 

„Vine o zi”, pe care trupa 

i-a dedicat-o lui Aurel 

„Leluţ” Vasilescu, unul 

dintre membrii fondatori 

ai formaţiei Compact, 

decedat recent.

Solistul trupei Holograf, 

Dan Bittman a declarat că Le-

luţ Vasilescu a fost „un prie-

ten foarte drag, (...) un per-

sonaj fabulos, fără de care 

muzica asta pe care o cântăm 

noi de zeci de ani de zile nu 

ar fi  avut niciun farmec”.

Înainte de concertul din ca-

drul Festivalului Internaţional 

de Teatru de la Sibiu (FITS), 

Dan Bittman a spus despre 

fostul toboşar al trupei Com-

pact, care a decedat vineri, că 

era „singurul om de la care 

accepta orice”.

„Din păcate pe zi ce trece 

ne împuţinăm. Şi ne-a plecat 

un prieten foarte drag, Leluţ 

Vasilescu de la Compact. Ne 

leagă cel puţin 37 de ani de 

prietenie, (...) eu l-am cunos-

cut la Costineşti în '85 sau '86, 

un personaj fabulos, fără de 

care muzica asta pe care o cân-

tăm noi de zeci de ani de zile 

nu ar fi  avut niciun farmec. E-

ra singurul om de la care ac-

ceptam orice înjurătură, orice 

glumă, orice, orice. Putea să 

ne tăvălească pe jos, făcea ce 

voia el cu noi, pentru că aşa 

era el. Era un om care se fă-

cea plăcut şi iubit, cum intra 

într-o cameră. Din păcate, ne 

va lipsi foarte mult, până când 

vom merge şi noi să ne jucăm 

puţin pe acolo cu el, că asta e 

până la urmă, nu?”, a precizat 

pentru Agerpres, Dan Bittman.

Leluţ Vasilescu, fost tobo-

şar al trupei Compact, a mu-

rit vineri, după ce s-a luptat 

mulţi ani cu o boală.

„Cetăţean de onoare al Mu-

nicipiului Câmpia Turzii, Leluţ 

Vasilescu a promovat, cu drag 

şi mândrie, oraşul în care s-a 

născut, iar pentru el, Câmpia 

Turzii era, mereu, locul unde 

revenea cu drag de fi ecare da-

tă. În acest moment trist, pen-

tru familia Vasilescu şi pentru 

toţi fanii muzicii rock din Ro-

mânia, transmit un mesaj de 

condoleanţe tuturor celor care 

l-au apreciat pe bateristul tru-

pei Compact, Leluţ «Megasta-

rul» Vasilescu! Dumnezeu să-l 

odihnească întru Slava Sa!”, a 

transmis primarul municipiu-

lui Câmpia Turzii, într-un me-

saj postat pe pagina de Face-

book a Primăriei.

Dan Bittman, omagiu adus 
lui Leluţ Vasilescu, la FITS

NTT DATA Romania a 

inaugurat, vineri, 24 

iunie, noul sediu din 

Sibiu, într-o atmosferă 

artistică, prin care își 

îmbrățișează moștenirea 

japoneză. Evenimentul a 

avut loc odată cu deschi-

derea ofi cială a 

Festivalului Internațional 

de Teatru de la Sibiu 

(FITS), în cadrul căruia 

compania niponă este 

partener de inovație.

Deschiderea FITS a adus îm-

preună arta și inovația. Eveni-

mentul a reprezentat o ocazie 

excelentă de a întâmpina par-

teneri de afaceri și din comu-

nitate cu care compania NTT 

DATA Romania, un actor im-

portant pe piața de servicii IT, 

împărtășește aceleași valori. 

La ceremonie au fost 

prezenți Ministrul Culturii – 

Lucian Romașcanu, Ambasa-

dorul României în Austria – 

Emil Hurezeanu, Daniela Cîm-

pean - președinta Consiliului 

Județean, Viceprimarul Sibi-

ului – Corina Bokor, Constan-

tin Chiriac – Directorul Tea-

trului Național Radu Stanca, 

Rectorul Universității Lucian 

Blaga – Sorin Radu, alături 

de Rectorul Academiei 

Forțelor Terestre – Ghiță Bâr-

san, Ciprian Ștefan – Direc-

torul Muzeului Astra, Florin 

Estefan – Directorul Operei 

Naționale din Cluj-Napoca, 

precum și numeroși 

reprezentanți ai mediului de 

afaceri. A fost prezent Am-

basadorul Japoniei în Româ-

nia,  E.S. Hiroshi Ueda.

Firma NTT DATA a fost re-

prezentată de către Kazuhi-

ro Nishihata, NTT DATA Re-

presentative Director and SEVP 

(Senior Executive Vice Presi-

dent), Daniel Metz – Președintele 

Consiliului de Administrație a 

NTT DATA Romania, Maria 

Metz – CEO al NTT DATA Ro-

mania, Cantemir Mihu – Direc-

tor al NTT DATA Sibiu.

Au fost de asemenea 

prezenți și reprezentanți ai 

Companiei clujene RLD Su-

prem Invest, Dan Danci, Ra-

du Ster, și Matei Miko, cei ca-

re au investit în construcția 

noului sediu de la Sibiu a NTT 

DATA Romania.

Programul a inclus o 

reprezentație remarcabilă a 

Yamamoto Noh Theatre din 

Osaka, un spectacol ce reîn-

vie una dintre cele mai vechi 

forme de teatru tradițional ja-

ponez, inclusă în patrimoniul 

UNESCO. Teatrul Noh a luat 

naștere în urmă cu aproxima-

tiv 700 de ani și rămâne cea 

mai veche formă de teatru cu 

măști care a supraviețuit în 

lume, jucând un rol esențial 

în formarea identității cultu-

rale a Japoniei.

Centrul NTT DATA din Sibiu, 
inaugurat în cadrul FITS 2022

Peste o sută de mii de 

spectatori au luat parte 

vineri la conferințe, spec-

tacole, concerte, expoziții, 

dar, mai presus de toate, 

revederi, aplauze și emoție 

au însufl ețit ieri, la Sibiu! 

Festivalului Internațional de 

Teatru de la Sibiu (FITS) a fost 

deschis ofi cial de către Con-

stantin Chiriac, Președinte FITS 

și Director General TNRS, într-

un eveniment găzduit la noul 

sediu NTT Data, partener de 

tehnologie al Festivalului, la ca-

re au participat Hiroshi Ueda - 

Ambasadorul Japoniei în Ro-

mânia, Emil Hurezeanu - Am-

basadorul României în Austria, 

Lucian Romașcanu - Ministrul 

Culturii, Corina Bokor – Vice-

primarul municipiul Sibiu, Da-

niel Metz - fondatorul NTT Da-

taRomânia, Kaz Nishihata - Re-

presentative Director and Seni-

or Executive Vice President NTT 

Data. Cei prezenți s-au putut 

bucura și de o scurtă 

reprezentație a artiștilor de la 

Yamamoto Noh Theater. 

Expozițiile din cadrul Plat-

formei de Arte Vizuale (PAV), 

program special inclus în ca-

drul FITS, își așteaptă, de a-

semenea, vizitatoriicu o no-

uă ediție a Ziarului Orizontal, 

de citit pe îndelete pe Zidul 

Exterior al Teatrului Naţional 

Radu Stanca. 

Instalații pentru cei mici 
și nu numai

Copiii au avut și ei momen-

te dedicate la FITS. Compa-

nia spaniolă Toc de Fusta a 

pregătit pentru ei în Piața Mi-

că o instalație cu 21 de spații 

pe care cei mici (și cei mari!) 

le-au putut explora în voie. 

Spectacolul „Naufragiați pe 

insula copilăriei” are loc de 

două ori pe zi până pe 27 iu-

nie, inclusiv, în Piața Mică, și 

pe 2 și 3 iulie la Cisnădioara. 

Accesul este gratuit. 

Un alt eveniment petrecut 

vineri la FITS a fost lansa-

rea volumului „Revoluții - 

antologie de teatru contem-

poran polonez”.

Un moment inedit al zilei 

a fost marcat de propunerea 

britanicilor de la NOCTURN 

& Spin Arts.

Festivalul Universităților 

de Teatru și Management 

Cultural, cea mai importan-

tă manifestare de gen din 

Europa, propune publicu-

lui spectacolele de referință 

ale școlilor de teatru din în-

treaga lume. În prima zi de 

FITS 2022, parte din acest 

proiect, publicul a putut vi-

ziona spectacolul „O mie 

de îngeri”.

Spre seară, oaspeții FITS 

au putut vedea unele dintre 

cele mai așteptate spectacole 

ale festivalului: Domnul Ibra-

him și fl orile din Coran, o 

producție Éric-Emmanuel Sch-

mitt  & Théâtre Rive Gauche, 

Femeia mării, de la Teatrul 

Național „Marin Sorescu” din 

Craiova, regia: Andriy Zhol-

dak, Nevoia de adevăr, de la 

Théâtre Vidy-Lausanne, Sca-

unele - Théâtre national du 

Luxembourg, 3Surori - TR 

Warszawa, National Stary 

Theatre in Cracow, dar și Re-

gele moare, de la Theater in 

der Josefstadt, regizat de Cla-

us Peymann, care primește, 

în acest an, și o stea pe Ale-

ea Celebrităților. 

Ziua de teatru în săli s-a 

încheiat cu Iubire/Amore, 

spectacolul lui Pippo Delbo-

no, îndelung aplaudat la Cen-

trul Cultural „Ion Besoiu”. 

Spectacole cu sute de 
spectatori în Piața Mare

Piața Mare a fost neîncă-

pătoare pentru publicul care 

a venit să vadă compania fran-

ceză CirkVOST, dar și la con-

certul columbienilor de la Pu-

erto Candelaria – eveniment 

transmis live pe TikTok care 

s-a bucurat, online, de o 

audiență de aproape zece mii 

de persoane. 

Prima zi de FITS 2022 s-a 

încheiat cu un fantastic spec-

tacol cu drone și lasere reali-

zat de EVSKY & KLS Lasers 

(România), pe muzica inega-

labilului George Enescu. Zeci 

de mii de oameni au aplaudat 

la scenă deschisă, din strada 

Corneliu Coposu, care a fost 

închisă circulației mașinilor 

pentru acest moment, dar și 

din Piața Mare sau online, un-

de show-ul #fi ndBeauty a fost 

transmis live.

Festivalul Internațional de 

Teatru de la Sibiu a ajuns la 

ediția cu numărul 29 și va 

dura în acest an până pe da-

ta de 3 iulie. În următoarele 

zile sunt așteptate 800 de eve-

nimente în 80 de spaţii de 

joc, la care sunt prezenţi 3500 

de participanţi din 75 de ţă-

ri - cu siguranţă, cea mai am-

plă ediţie de până acum a 

Festivalului, la o distanţă ca-

re pare măsurată în ani-lumi-

nă de primul FITS. Tema aces-

tei ediţii este FRUMUSEŢE. 

Spectacolele pot fi  urmărite 

la la Sibiu, Gura Râului, Cis-

nădioară sau online.

DEBUT FASTUOS PENTRU FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

Peste 100.000 de participanți în prima zi de FITS
Prima zi a ediției de anul acesta a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a readus ritmuri magice 
pe străzi, cuvinte inspirate și revărsare de talent în spațiile din interior!

 Peste o sută de mii de spectatori au luat parte vineri la conferințe, spectacole, concerte și expoziții, la FITS 2022

CONSTANTIN CHIRIAC 
| președintele FITS

„Am început acest 
festival acum 29 de 
ani, cu doar trei ţări 
şi opt spectacole. 
Era martie, era zăpadă 
pe străzi. De-a lungul 
timpului, am făcut 
deschiderea 
festivalului în multe 
locuri - în Piaţa Mare, 
cu zeci de mii de 
oameni prezenţi; în 
universităţi, în biserici, 
dar, până acum, 
niciodată într-o clădire 
de business a unei 
companii IT celebre 
în lume, parteneră
de inovaţie a FITS”.
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, supra-
faţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
cart. Mărăști, str. Teleorman, 
mobilat, utilat, preţ 93.000 
euro, negociabil. Pentru in-
formaţii și alte detalii sunaţi 
la telefon 0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Gospodărie de vânzare: te-
ren intravilan în supr. de 500 
mp, cabană, curent electric, 
apă, adăpost găini, mese 
camping, magazie, str. Dru-
mul Sf. Ioan nr. 62. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0788-287268.

¤ Vând casă la 20 de km de 
Cluj-Napoca, în localitatea Șoi-
meni. Casa are 3 camere și un 
teren total de 1200 mp, este 
racordată la apă și curent, preţ 
28.000 de euro, NEGOCIABIL. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0757-331182.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, te-
ren 850 mp. Preţ 42000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la 
telefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

TERENURI

¤ 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 Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, balcon în-

chis, frigider, cuptor cu mi-
crounde, preţ 220 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

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

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

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

APARTAMENTE

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi -
nisat modern, parcare, preţ 400 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

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

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

¤ 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.

SPAŢII

¤ Închiriez sau cumpăr garaj sub-
teran în cart. Bună-Ziua. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0744-671950. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști in-
dustriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ OFER CONTABILITATE pentru: 
P.F.A., I.I., A.F. și cei cu profesii 
liberale. Telefon 0739-867330. 
(1.10*)

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

EXECUTĂM

acoperişuri, reparaţii 
de urgenţă,

rectifi cări infi ltraţii 
de apă, hidroizolaţie,

montaj, jgheaburi, aceso-
rii, şorţuri şi parazăpezi.

REDUCERE 23%!

Informaţii la telefon 
0748-818331 

sau 0742-491008. (24.32)

¤ 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.

Mare tămăduitoare a 
harului Sfânt prezicatoare şi 

astrolog vine în ajutorul 
dumneavoastră cu leacuri, 

dezlegări, deschideri de tarot 
gratuit, oferă leacuri, 

apărătoare de farmece şi 
blesteme, vă spune trecut, 
prezent şi viitor şi cine vă 

lucrează. Apelaţi cu 
încredere. Deţin certifi cat de 

astrolog. Ofer factură 
fi ecarei persoane.

Deschide cartea Sfântă 
şi telefonic.

Prezicătoarea Viorica se 
afl ă în Cluj.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 

Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!

Telefon 0754-632471.

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

AUTO/MOTO

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

Vând: VW Golf 4 argintiu
Motor: 1,6 benzină
An fabricație: 2002

Km: 176.700
Cutie: AUTOMATĂ

Mașina este într-o stare foarte 
bună și întreținută. Fără avarii și 

fără rugină, ținută în garaj, al 
doilea proprietar (primul în Ger-
mania, al doilea fi ind eu, în Si-
biu), dețin cartea de service, 

originală.

DOTĂRI - pachetul special:
• jante de aliaj, 
• computer de bord,
• ABS/ESP, 
• scaune față cu încălzire,
• 4 geamuri electrice,
• climatronic, 
• oglinzi electrice cu încălzire,
•  casetofon original Indiana-

polis cu GPS,

•  proiectoare de ceață în faruri,
• protecție praguri față și spate,
•  geamuri spate + lunetă fumu-

rie (folie omologată RAR)

+ Roți de iarnă cu anvelope,
 jante de tablă și capace.
* Preț: 2.500 € negociabil
* Detalii la telefon: 
0751101832

¤ Vând RENAULT CAPTURE, 
AB berlină, 22.000 km, 1197 
cmc, Euro 6, an de fabricaţie 
2018, benzină, culoare gri, 
preţ 12.000 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0743-028667.

Vând Audi A4, an fabricaţie 
2011, motor 2.0, 120 CP, 

euro 5, 200.000 km.

Preţ 8.250 euro. Informaţii la 
telefon 0726 766 566.

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

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

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.

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe de teracotă, cu-
loare maro. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu lun-
gimea de 50 X 60 cm. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând pătuţ copii din lemn, cu 
două sertare, preţ 250 RON. 
Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ VÂND ușă Porta Doors, model 
Londra P, culoare albă granulat, 
h â 206 cm, l â 69 cm, grosime 
zid 7,5-9,5 cm, nouă, sigilată, 
preţ 400 RON. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-781459. (4.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, culoare maro, bine 
întreţinută. Preţ negociabil. Info-
maţii la telefon 0744-613954.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând mobilier de magazin, cu-
loare albă și maro, tejghea, 8 
corpuri cu dim. 110 x 30 x 220, 
cu vitrină și rafturi din sticlă, în 
perfectă stare de funcţionare. 
Preţuri negociabile. Informaţii și 
detalii la telefon 0764-092212.

¤ Vând 2 fotolii simple din 
stofă, neextensibilă, aproape 
noi, puţin folosite. Se vinde în 
lipsă de spaţiu. Pentru infor-
maţii sunaţi la 0764-092212.

ELECTRO

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

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

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

DONAŢII

¤ DONEZ diverse obiecte pentru 
apartamentȘ candelabre, lustre 
aplice, ceasuri, termometre, co-
voare, tablouri, aparate electro-
casnice, mic mobilier. Prefer an-
gro. Pentru informaţii sunaţi la 
telefon 0744-760726.

DIVERSE

¤ Vând cărucior copii, marca 
STROKE, albie plastic pentru copii. 
Informaţii la tel. 0745-300323 
sau 0264-424005. (1.7)

¤ De vânzare costum ZARA, cu-
loare bleumarin închis, mărime 
M, nou, preţ 300 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0740-781459. (1.7)

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Tel. 0745-300323 
sau 0264-424005. (1.7)

¤ Vând prune bio, nestropite, 
roșii, bistriţe, grase galbene, 
pentru gem, compot, magiun și 
pentru ţuică, dar se pot și con-
fi a, foarte coapte, gust deose-
bit, calitate. Tel. 0762-258062.

¤ Vând pantofi  noi pentru co-
pii între vârsta de 4-9 ani. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ V-ati săturat de legume și 
fructe din import? Livrare la do-
miciliu produse naturale, co-
mandă minimă pentru livrare 
100 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0740-694047. (4.10)

¤ Vând curele din piele naturală, 
lungimea între 105-130 cm, lăţi-
mea între 2,5-5 cm, culori negre, 
maro și gri, portmoneu de damă și 
bărbaţi, borsete, se vinde la bucată 
sau en-gros, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0762-258062.

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preţ între 1 
RON și 1,20 RON, pentru canti-
tăţi mai mari livrăm și acasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-265436.

VÂND bicicletă 20 inch 
pentru adulți Scirocco 

Foldo Torpado, 
pliabilă, negru, 

în stare perfectă, folosită de 
câteva ori, preț negociabil 

1000 RON.

¤ 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.

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

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

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

¤ Vând arbuști de cătină, goji, 
coacăze, cireș, nuc, alun, diferite 
soiuri de zmeură, etc., preţurile 
și alte informaţii la livadă sau la 
nr. de telefon 0762-258062.

¤ Vând articole de îmbrăcămin-
te și încălţăminte pentru adulţi 
și copii de 6-12 ani, articole de 
marochinărie, curele, portmo-
nee, borsete din piele naturală. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0762-258062.

MESAJ

¤ Pierdut două brăţări din aur 
14 k și un medalion din aur 18 
k, în cart. Gheorgheni, zona 
Lidl-Kaufl and-Jysk sau str. N. Ti-
tulesc-Albii-Albac. Ofer 500 eu-
ro, preţul oferit de casele de 
amanet, reprezintă valoare sen-
timentală. Tel. 0752-363431 
sau 0755-638101.

ANIMALE

¤ Dau spre adopţie pui de pi-
sică de 5 luni și de 2 luni, ti-
graţi, jucăuși, afectuoși, folo-
sesc litiera. Sunt vaccinaţi, au 
carnet de sănătate. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0753-987284.

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publică în 
data de 11.07.2022, ora 12.00, 
bunurile imobile constând din: a-
partamentul nr. 15 în suprafaţă uti-
lă de 70,17 mp și cota teren de 
1912/46400 parte, situat în locali-
tatea Florești, str. Someșului nr. 1B, 
la preţul de 277.500 lei plus TVA. 
Informaţii detaliate privind bunurile 
menţionate, pot fi  obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, camera 112, telefon 
0264/705603 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri vânzare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.
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Telefon/Fax: 0264-41-45-68   Mobil: 0729-15-86-00

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
acumulatori staționări.

Reprezentanța Batrom 
din Cluj Napoca 

se afl ă pe strada Streiului, nr. 12

Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

www.batrom.rowww batrom rowww batrom ro
Batrom  

i li ă f t ă i t ă

reprezentanță și service

 Rombat SA Bistrița

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 

Analize  de Laborator 
Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 

Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie 
Neurologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalmol
ogieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatologi
eOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie Adulţi 
Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere Psihologică 
Reumatologie GastroenterologieGeriatrie-Gerontolog
ieUrologie  nutritie si boli metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

De 17 ani oferim 
servicii medicale de calitate

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj organizează CONCURS, în 

data de 19.07.2022 ora 10.00 (proba scrisă) iar în data 
de 25.07.2022 (proba interviu), pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante:

• 5 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul Servicii Sociale Rezidenţiale 
pentru Copii, Persoane Vârstnice și Violenţă Domestică – 
Cămin pentru Persoane Vârstnice Aghireșu (probă scrisă și 
probă interviu)

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Recea 
Cristur (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complex Servicii Sociale pentru Copilul 
cu Dizabilităţi Cluj-Napoca – Centrul Pentru Recuperarea 
Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu 
Nr.9”Ţăndărică”Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu)

• 2 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul Servicii Sociale Cîţcău – Centrul 
de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
Cîţcău (probă scrisă și probă interviu)

• 3 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complex Servicii Sociale pentru Copilul 
cu Dizabilităţi Cluj-Napoca – Case de tip familial (probă 
scrisă și probă interviu)

• 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul Servicii Sociale Câmpia Turzii 
– Centrul de Îngrijire și Asistenţă Persoane Dependente 
(probă scrisă și probă interviu)

• 1 post INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul Servicii Sociale Câmpia Turzii 
– Căminul pentru Persoane Vârstnice (probă scrisă și probă 
interviu)

• 5 posturi, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S), cod COR 
222101, pe perioadă nedeterminată, la Complexul Servicii 
Sociale Rezidenţiale pentru Copii, Persoane Vârstnice și 
Violenţă Domestică – Cămin pentru Persoane Vârstnice 
Aghireșu (probă scrisă și probă interviu)

• 1 post MEDIC MEDICINĂ GENERALĂ, cod COR 221101, 
pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Îngrijire și Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Luna de Jos (probă 
scrisă și probă interviu)

• 1 post, KINETOTERAPEUT, cod COR 226405, pe perioadă 
nedeterminată, la Căminul pentru persoane vârstnice Recea 
Cristur (probă scrisă și probă interviu)

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. 
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Compartimentul 
Managementul Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 
și 0264/420147 interior 433.  

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Angajează prin concurs:

1. Sef Departament Financiar - contabilitate 
Conditii pentru ocuparea postului:
- absolvent cu licenţă studii superioare facultate acreditată, 
specialitatea contabilitate – fi nanţe
- experientă de min. 8 ani în domeniul contabilitate – fi nanţe 
și de min. 3 ani în coordonarea activităţii fi nanciar – contabile
2.  Inginer instalaţii cu vechime de min. 3 ani în proiectare
3.  Inginer instalaţii cu vechime de min. 5 ani în dirigenţie 
de şantier
4. Inginer profi l electric (reţele electrice/elecrotehnic)
5. Muncitori califi cati in meseriile:
- Instalator
- Sudor
- Electrician – de preferinţă cu experienţă în iluminat public

Oferim:
- pachet salarial atractiv (salariu, bonusuri periodice în raport 
cu activitatea prestată, participarea la un fond de pensii 
facultative, bonuri de masă, alte benefi cii conform CCM)
- mediu de lucru profesionist
- posibilitate de dezvoltare professională

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la 
secretariatul unităţii sau pe adresa de email bru@
termonapoca.ro urmatoarele:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copie diplomă licenţă;
- curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
0264-503720 sau 0264-503703.

ANUNŢ PUBLIC

Având în vedere prelungirea 

perioadei de închidere a Bazinului 

Olimpic Grigorescu, aducem la 

cunoştinţa persoanelor care au 

achiziţionat abonamente că au 

posibilitatea să solicite rambursarea sumei achitate. 

Pentru aceasta, persoanele interesate trebuie să trimită 

o cerere pe e-mail la adresa offi ce@radpcj.ro, cererea 

urmând a fi  însoţită de următoarele documente:

• Copie abonament (faţă – verso);

• Bon fi scal (dacă mai sunteţi în posesia acestuia);

• Copie după cartea de identitate a posesorului 

abonamentului;

• Extras de cont bancar al titularului abonamentului 

pentru efectuarea viramentului

ANUNŢ PUBLIC

STURZ DANIEL VASILE în calitate de TITULAR anunţă 
publicul interesat asupra declănșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu: pentru PUZ ÎN VEDEREA URBANIZĂRII PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINŢE FAMILIALE ŞI ANEXE în comuna 
Chinteni,sat Salistea Veche,judet Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. WORKING HOUSES FOIR FUTURE, str. 
Pavel Rosca nr. 2,ap. 8, Cluj-Napoca, jud.Cluj, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14, din data de 27.06.2022

Publicul interesat poate transmite, în scris,comentarii și 
sugestii, pana la data de 14.07.2022, la ANP Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail: offi ce@anpm.apmcj.ro

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII

ACI CLUJ S.A.

Consiliul de Administraţie al Societăţii ACI CLUJ S.A. 
(„Societatea”), cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 70, ap. 3-4, România, înregistrată la Registrul Comerţului 
București sub nr. J12/200/1991, având codul unic de 
înregistrare (CUI) 200513, întrunit în sedinţa din data de 
23.06.2022 în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
la sediul societății pentru data de 04.08.2022, ora 10:00.

În situaţia în care nu vor fi îndeplinite condiţiile legale 
sau statutare pentru ţinerea adunării la prima convocare, 
aceasta se convoacă din nou pentru data de 05.08.2022, 
în același loc și la aceeași oră.

Convocarea se adresează tuturor acţionarilor înregistraţi 
în Registrul acţionarilor societăţii la sfârșitul zilei de 
25.07.2022, data de referinţă.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea 
ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de ședinţă dintre acţionari, potrivit 
dispoziţiilor art.129 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990.

2. Aprobarea promovării acţiunii în răspundere împotriva 
administratorului Ioan Așchilean, pentru prejudiciile aduse 
societăţii prin refuzul de a supune la vot, în calitate de 
președinte de ședinţă, în cadrul ședinţei Adunării Generale 
a Acţionarilor din data de 23.05.2022 alegerea unui număr 
de trei candidaţi, situaţie ce a generat necesitatea convocării 
unei noi Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor și a creat 
disfuncţionalităţi pentru Societate.

3. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie al 
Societăţii, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii 
de către A.G.O.A..

4. Reconfi rmarea alegerii d-nei Oana Cristina Ursulescu 
în funcţia de președinte al consiliului de administraţie.

5. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru anul în curs și a limitei generale a 
remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de 
Administraţie cărora le sunt acordate funcţii specifi ce în cadrul 
Consiliului de Adminsitraţie. Remuneraţiile astfel stabilite 
vor fi  valabile până la data următoarei adunări generale 
ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizaţiilor 
administratorilor și/sau a remuneraţiilor suplimentare.

6. Propunerea și desemnarea unui acţionar pentru 
semnarea din partea societăţii a contractelor de administrare 
cu administratorii aleși.

7. Mandatarea Președintelui de ședinţa sau Președintelui 
Consiliului de Administraţie al ACI CLUJ S.A. în vederea semnării 
Procesului Verbal de ședinţă, respectiv Hotărârii AGOA;

8. Împuternicirea consilierului juridic al societăţii, Marcu 
Darius, pentru a îndeplini toate formalităţile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, incluzând dar fără 
a se limita la îndeplinirea formalităţilor de publicitate și 
înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerţului și la orice 
alte autorităţi competente.

Acţionarii reprezentând individual sau împreună cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării în termen de cel 

mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocării în 
Monitorul ofi cial și într-un ziar de largă circulaţie. Cererile 
se vor înainta Consiliului de administraţie.

Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referinţă 
pot participa la Adunare personal sau prin reprezentant. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunare este 
permis prin proba identităţii acestora, făcută cu prezentarea 
documentelor de identifi care corespunzătoare în original. 
În cazul participării acţionarilor prin reprezentant, procurile 
speciale de reprezentare vor fi  depuse, ori transmise, în 
original la sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data ședinţei AGOA. În același termen, trebuie transmise în 
original sau în copie conformă cu originalul și orice alte 
documente ce atestă potrivit legii identitatea acţionarilor. 
Formularul de procură specială va fi  completat în trei 
exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant 
și unul pentru Societate. Exemplarul procurii alocat Societăţii 
va fi  depus în original la sediul Societăţii până la data de 
02.08.2022, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în Adunare.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel 
mai târziu la data de 01.08.2022, ora 10.00, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării.

Întrebările vor fi  depuse în formă scrisă, în original, la 
sediul societăţii, ori prin email la adresa aci@acicluj.com 
sub semnătura acţionarului sau a reprezentantului legal sau 
convenţional (mandatarului) al acestuia. Acţionarii, indiferent 
de modalitatea de transmitere aleasă, au obligaţia menţionării 
în clar, cu majuscule: PENTRU AGOA ACI CLUJ S.A. DIN DATA 
DE 04/05.08.2022.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia.

Data-limită până la care pot fi formulate propuneri 
pentru funcţia de administrator este 25.07.2022. Toate 
cererile privind propunerile de candidaturi pentru funcţia 
de administrator vor include informaţi privind numele și 
prenumele, domiciliul/sediul candidatului, precum și 
calificarea profesională a persoanelor propuse. La cereri 
se va atașa un curriculum vitae al candidatului-persoană 
fizică, obligaţia fiind incidentă și în cazul reprezentantului 
permanent al unui candidat persoană juridică.

Materialele informative aferente punctelor de pe 
ordinea de zi, inclusiv datele și documentele privind 
candidaţii la funcţia de administrator, precum și modelele 
de procuri speciale se pun la dispoziţia acţionarilor pe 
site-ul acicluj.com, secţiunea ”Acţionari” începând cu 
data de 27.06.2022 și pot fi consultate la sediul societăţii 
începând cu aceeași dată în intervalul orar 09.00-16.00 
de luni până vineri.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0264-405.200, 
fax 0264-412.412, e-mail: aci@acicluj.com

Preşedinte Consiliu de Administratie
Prin Împuternicit în baza Împuternicirii nr. 

3239/23.06.2022
Membru Consiliu de Administratie

Ec. Oana Ursulescu

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA CHINTENI, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra elaborării alternativei fi nale a 
planului: Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi“ – urbanizare 
zonă în vederea construirii, propus a fi  amplasat în comuna 
Chinteni, sat Chinteni, jud. Cluj.

Consultarea documentaţiilor se poate face la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni până 
vineri între orele 9.00 și 13.00. Comentariile publicului și 
propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei Chinteni 
și la sediul APM Cluj, tel. 0264.410.722, fax 0264.410.716, 
email: offi ce@apmcj.ampm.ro, până la data de 08.08.2022.
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Watson a plecat 
de la U-BT
SCM Universitatea Craiova a 
ajuns la o înţelegere cu 
Giordan Lee Watson, baschet-
balist de origine americană cu 
cetăţenie română, component 
al echipei naţionale, a anunţat, 
vineri seara, clubul din Bănie 
pe pagina sa de Facebook.
Conducătorul de joc a absolvit 
Colegiul Central Michigan și a 
plecat în această vară de la 
campioana României, U-BT Cluj.
A evoluat în Germania pentru 
Eisbaren Bremerhaven și Giants 
Nardlingen, în Islanda pentru 
Grindavik, în Turcia pentru Ușak 
Sportif, în Franţa pentru Le 
Mans. În România, Watson a 
jucat pentru Energia Târgu Jiu, 
CSM Oradea și U-BT Cluj. A câș-
tigat campionatul naţional de 
două ori, Cupa României, 
Supercupa României, dar și tro-
feele interne din Islanda.

Bumba a ales 
MOL Fehervar
laudiu Bumba a semnat vineri 
un contract cu echipa maghiară 
de fotbal MOL Fehervar FC vala-
bil până la data de 30 iunie 
2024, a anunţat clubul din 
Szekesfehervar pe site-ul său 
ofi cial. Bumba a marcat 21 de 
goluri și a furnizat 17 pase deci-
sive în ultimele trei sezoane în 
care a evoluat în 92 de partide 
la altă echipă din Ungaria, 
Kisvarda FC, vicecampioană în 
sezonul trecut. „Am venit la 
unul dintre cele mai mari cluburi 
din Ungaria, care are o istorie 
glorioasă și sunt încrezător că a-
re un viitor strălucit în faţă și 
mi-ar plăcea să contribuit și el la 
el. Sunt mândru să fi u jucătorul 
lui Vidi. Voi face tot posibilul în 
presezon pentru a prinde un loc 
de titular, iar în noua stagiune 
doresc să îmi ajut echipa să joa-
ce cât mai bine în campionat și 
pe plan internaţional, cu faze 
frumoase, goluri și pase de 
gol”, a declarat Bumba.

Boc şi-a făcut 
abonament la „U”

Emil Boc a anunţat că și-a făcut 
abonament pentru meciurile lui 
„U” Cluj din sezonul viitor.
Emil Boc și-a făcut abonament 
la VIP pentru sezonul 
2022/2023 din Liga 1. Primarul 
municipiului Cluj-Napoca a plă-
tit 2.400 de lei pentru tot sezo-
nul și i-a îndemnat pe alţi clu-
jeni să îi urmeze exemplul.
„Mândru să am abonament la 
meciurile FC Universitatea Cluj 
de pe Cluj Arena pentru sezonul 
2022-2023! Deja sunt 1.100 de 
abonamente! Împreuna pentru 
“U”! Împreună să susţinem “U” 
inclusiv prin abonamente la 
stadion! Haide “U”!", a fost 
mesajul transmis de Emil Boc 
pe reţelele de socializare.
Universitatea Cluj revine luna 
viitoare în Liga 1, după șapte 
ani de așteptare. 

Pe scurt

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Olimpia Cluj va fi  gazda 

meciurilor din prelimina-

riile Champions League la 

fotbal feminin.

Olimpia Cluj va face parte 

din Grupa 7 preliminară în 

Champions League la fotbal fe-

minin. Campioana României 

va juca cu Glentoran din Irlan-

da de Nord în primul meci, iar 

învingătoarea se va duela cu 

SFK Sarajevo sau Birkirkara.

Olimpia Cluj este gazda 

meciurilor din preliminarii, 

dar rămâne de văzut unde 

se vor disputa paridele. Pri-

mul meci din Champions 

League este programat pe 18 

august, la 11 zile distanță de 

la fi nalul Untold.

Momentan nu se știe dacă 

gazonul de pe Cluj Arena va 

rezista în urma festivalului, 

iar Olimpia Cluj va putea evo-

lua pe cea mai importantă are-

nă din Transilvania.

„Sunt mai optimist în 

acest an, deoarece avem o 

grupă în care ne știm adver-

sarele, dar optimismul meu 

vine în special din forța de-

gajată de echipă pe final de 

sezon și datorită atmosferei 

excelente pe care o avem în 

acest moment. Dacă reușim 

să parafăm toate transferu-

rile dorite, cred că avem 

șanse mari la o calificare is-

torică. Este momentul să 

anunț public că deși au fost 

oferte pentru unele jucătoa-

re de a pleca la echipe cu 

buget mai mare, au ales ca 

toate să rămână cel puțin 

încă un sezon la Cluj Napo-

ca. Singura despărțire de co-

mun acord este cu Veronica 

Cojuhari, căreia îi mulțumesc 

pentru efortul făcut în acest 

sezon la echipa noastră.”, a 

declarant Alin Cioban, 

președinte executiv.

Olimpia Cluj vrea să joace 
pe Cluj Arena după Untold

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj l-a 

transferat pe Laurențiu 

Brănescu, un jucător tre-

cut pe la Juventus Torino.

Laurențiu Brănescu (28 de 

ani) este noul jucător al 

Universității. Portarul cu o 

înălțime de 1,94 m originar 

din Râmnicu Vâlcea s-a ală-

turat lotului condus de Erik 

Lincar înainte de plecarea în 

cantonamentul din Austria.

Laurențiu Brănescu a înce-

put fotbalul la CSM Râmnicu 

Vâlcea, iar la vârsta de 17 ani 

a fost transferat de unul din-

tre cele mai mari cluburi ale 

Italiei, Juventus Torino. A ju-

cat timp de două sezoane pen-

tru Juventus Primavera, un-

de a strâns 44 de meciuri, 

reușind să câștige Turneul Vi-

areggio (2011/2012) și Super-

cupa Italiei la nivel de juniori 

(2012/2013).

Deși s-a antrenat de mai 

multe ori alături de seniori și 

a făcut parte din lotul lui Ju-

ventus la câteva jocuri, Bră-

nescu nu a apucat să debute-

ze pentru echipa mare a tori-

nezilor. A făcut pasul la nivel 

de seniori în tricoul celor de 

la Stabia, echipă de Seria B 

unde a fost împrumutat de 

Juventus. A mai jucat sub for-

mă de împrumut la Virtus Lan-

ciano (Seria B din Italia), Ha-

ladas (Ungaria), Omonia Ni-

cosia (Cipru).

Ulterior, portarul a îmbră-

cat tricoul lui Dinamo, Kil-

marnock, Poli Iași și Farul 

Constanța.

Laurențiu Brănescu, noul 
portar al lui „U” Cluj

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Dan Petrescu a stabilit un 

cantonament în Austria 

în această vară şi câteva 

jocuri amicale cu adver-

sari din Slovenia, Serbia 

şi Croaţia. CFR Cluj a câş-

tigat toate meciurile 

fără gol primit şi a avut 

un golaveraj de 8-0.

Campionii României s-au 

impus cu 2-0 în faţa celor de 

la Koper, 3-0 cu Napredak, 

1-0 cu Partizan Belgrad şi 2-0 

cu Hajduk Split. Golgheterul 

celor de la CFR Cluj în par-

tidele amicale a fost Marko 

Dugandzic, jucător care a fost 

la un pas de plecare în aceas-

tă vară. Atacantul croat a în-

scris de trei ori. Pe lista mar-

catorilor şi-au mai trecut nu-

mele Debeljuh, Cvek, Jefte, 

Manea şi Deac.

Dan Petrescu, 
mulţumit în Austria

Dan Petrescu a fost mul-

ţumit de ce a văzut în can-

tonamentul din Austria. Sin-

gurul lucru care l-a nemul-

ţumit pe antrenorul lui CFR 

în această perioadă de pre-

gătire a fost accidentarea lui 

Daniel Birligea.

„A fost un cantonament 

reuşit, în opinia mea, până 

acum. Mai e un meci mâine 

(n.r. meciul cu Hajduk), au 

fost trei meciuri grele cu ad-

versari buni. Am fost puţin 

obosiţi astăzi (n.r. vineri), 

cred, cu atât mai mult jucă-

torii merită felicitaţi. Îmi pla-

ce să câştig, indiferent dacă 

e meci amical sau ofi cial. 

Am jucat cu locul doi din 

Slovenia, acum cu locul şap-

te din Serbia şi acum cu lo-

cul doi din Serbia, zic că re-

zultatele au fost excelente, 

ţinând cont că am muncit 

foarte mult. Nu e cel mai im-

portant rezultatul în acest 

cantonament, să nu se acci-

denteze jucătorii. Avem de-

ja o accidentare, pe Birligea. 

Până la urmă, important e 

să câştigăm, să nu luăm gol, 

am reuşit în trei meciuri as-

ta. Felicit şi portarul, care e 

U21, nu prea a apărat la noi 

şi în două meciuri a apărat 

excelent.”, a spus Petrescu 

după meciul jucat cu Parti-

zan Belgrad vineri.

CFR pregăteşte 
„cireaşa de pe tort”

Lotul campioanei Româ-

niei este în mare parte defi -

nitiva pentru stagiunea 

2022/2023. Petrescu a anun-

ţat că este posibil să mai vi-

nă un singur jucător, care ar 

fi  „cireaşa de tort”.

„Nu cred că mai vine ni-

meni. E posibil orice în fot-

bal, dar eu sunt mulţumit de 

achiziţiile făcute, cei din con-

ducere au făcut eforturi, au 

reuşit să îmi aducă marea ma-

joritate. Mă ştiţi foarte bine, 

dacă îmi aduce cireaşa de pe 

tort nu mă supăr, nu voi da 

nume, dar trebuie să ne ui-

tăm şi la listă. N-avem voie 

decât 13 străini. Echipa ara-

tă bine”, a declarat Dan Pe-

trescu, după victoria cu Par-

tizan Belgrad.

CFR Cluj i-a transferat în 

această vară pe Cristopher 

Braun, Karlo Brucic, Karlo 

Muhar, Vito Hammer-

shoy-Mistrati, Denis Kolin-

ger şi Jefte Betancor.

Jucătorii campioanei Ro-

mâniei au încheiat cantona-

mentul din Austria şi se în-

torc la Cluj-Napoca. CFR de-

butează în ezonul 2022/2023 

pe 5 iulie, atunci când joa-

că primul meci cu armenii 

de la Pyunik.

CFR Cluj, impresionantă în meciurile 
amicale! Campionii, victorii la zero.
CFR Cluj a reuşit patru victorii fără gol primit în meciuri la amicale din Austria 
şi pare în formă maximă înainte de meciurile din Champions League

Andrei Burcă, într-un duel cu un jucător al celor de la Hajduk Split în meciurile din Austria
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