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Clujenii sunt invitaţi 
la o nouă dezbatere CIIC
Dezbaterea face parte din seria de consul-
tări publice pentru realizarea Strategiei In-
tegrate de Dezvoltare Urbană.  Pagina 6
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„Drobul de sare” ridică 
prețul metroului
Bulgărele de sare descoperit pe traseul metrou-
lui nu va fi  o problemă atât de mare.  Pagina 4
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Castelul Banffy din 
Răscruci intră în reparații
Consiliul Judeţean Cluj a semnat contrac-
tul pentru reabilitarea, cu bani europeni, 
a Castelului Banffy din Răscruci. Pagina 5
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Chirurgul Dobrescu, 
apărat de șefii spitalului
Spitalul de Copii din Cluj-Napoca îi ţine 
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pus stâmb mâna unei fetiţe.  Pagina 3 
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10% din cazurile de infectare 
cu tulpina britanică sunt la Cluj

Directorul Centrului Naţio-

nal de Supraveghere şi Control 

al Bolilor Transmisibile din ca-

drul INSP, Adriana Pistol, a de-

clarat că, până marţi, în Româ-

nia s-au înregistrat 200 de ca-

zuri de infectare cu tulpina din 

Marea Britanie a virusului 

SARS-CoV-2.

„Până astăzi (n.r. marți) 

aveam înregistrate în ţara 

noastră 200 de astfel de ca-

zuri”, a precizat Adriana Pis-

tol, într-o conferinţă de presă, 

la Palatul Victoria.

Din totalul celor 200 de ca-

zuri de infectare cu tulpina 

B.1.1.7., 19 au fost depistate 

la Cluj. Autoritățile locale nu 

au o statisică a numărului de 

teste efectuate pentru desco-

perirea tulpinei britanice și 

dau vina „pe București” când 

vine vorba de date oficiale.

Irina Munteanu, subprefec-

tul Clujului, a fost întrebată de 

jurnaliștii monitorulcj.ro des-

pre numărul de teste efectuate 

pentru depistarea noii tulpini, 

însă nu a avut un răspuns clar: 

„Avem 19 infecătiri cu tulpina 

britanică la Cluj. Testarea nu se 

face precum la testele COVID-19 

clasice. Secvențierea se face la 

București și este un proces ca-

re durează câteva zile”, a de-

clarat Munteanu.

Noua tulpină SARS-CoV-2 din 

Marea Britanie este mai pericu-

loasă din cauză că se poate 

transmite mai ușor decât alte 

variante ale virusului și ar pu-

tea fi  asociată cu un risc cres-

cut de spitalizare și deces. 
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DECESE 3

 897 
diagnos  c
grupe de risc

431 
teste la cerere

Internați 672

187 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

4 
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.703 de teste 

71  de cazuri la ATI

375 
teste rapide

Nu toți arborii de pe Kogălniceanu vor fi tăiați
Viceprimarul Dan Tarcea: „Nu tăiem niciun pom benefic clujenilor“. Pagina 4

93 de elevi clujeni, 
infectați cu coronavirus!
Infectările pun sub semnul întrebării continuarea școlii
În județul Cluj sunt bolnavi de COVID-19 93 de elevi și 103 cadre didactice și personal 
auxiliar. 127 de clase și-au suspendat cursurile față în față. Pagina 2

84.126 de clujeni au fost deja imunizați împotriva COVID-19 până la 1 martie. Pagina 5

Bornă istorică: azi, România va avea oficial 
1 MILION de persoane vaccinate.
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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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Măsurile de siguranță sunt 
„uitate” de adolescenți

Unii tineri din Cluj-Napoca încalcă 
restricțiile și nu poartă mască în autobu-
ze. De asemenea, distanțarea fizică este 
altă măsură care nu le este „cunoscută”. 
Municipiul Cluj-Napoca este în scenariul 
roșu, rata de incidență a cazurilor 
COVID-19 fiind de 4,22. Prin urmare, 
restricțiile sunt foarte stricte, clujenii fiind 
nevoiți să poarte mască de protecție în 
spațiul public. Cu toate acestea, unii clu-
jeni se împotrivesc restricțiilor și nu poar-
tă mască în spațiile publice.
Un astfel de caz s-a întâmplat chiar ieri 
într-un autobuz din Cluj-Napoca, care de-
obicei este foarte aglomerat, linia 25. 
Patru tineri au ignorat restricțiile, fiind 
apropiați unul de celălalt și fără mască de 
protecție. De multe ori, specialiștii au 
atras atenția la mijloacele de transport, 
ele fiind locuri în care riscul de infectare 
cu COVID-19 este ridicat. Răzvan 
Cherecheș, expert în sănătate publică a 
spus în urmă cu ceva timp că trebuie limi-
tat numărul de persoane dintr-un auto-
buz. „Trebuie limitat numărul de persoa-

ne în transportul în comun. Cum se făcea 
la supermarket-uri în primăvară. Doar că 
la magazine circulă mult mai ușor aerul, 
pentru că este un spațiu mai mare, în 
timp ce în autobuze spațiul este prea mic 
și transmiterea este semnificativă. 
Această măsură trebuia introdusă de mult 
timp în Cluj”, afirmă expertul în sănătate.

Maşină în flăcări pe A3

O mașină a luat foc în timp ce se deplasa 
pe Autostrada A3, ieri, 2 martie, în jurul 
orei 15. Două autospeciale pentru stinge-
rea incendiilor au fost alertate în legătură 
cu o mașină care a luat foc în timp ce circu-
la pe Autostrada A3. Incendiul a pornit de 
la o defecţiune a instalaţiei electrice a mași-
nii. „Au fost alertate, în jurul orei 15.20, 
două autospeciale pentru a stinge fl ăcările 
care au cuprins un autoturism care circula 
pe Autostrada A3, iar în momentul care șo-
ferul a observat fumul a oprit pe banda de 
urgenţă. În momentul sosirii pompierilor 
autoturismul ardea generalizat. Incendiul a 
fost stins în scurt timp după sosirea echipa-
jelor la faţa locului. Nu au fost persoane ră-
nite în urma acestui eveniment, iar cel mai 
probabil incendiul a pornit de la o defecţiu-

ne a instalaţiei electrice a autoturismului”, 
a transmis ISU Cluj.

Femeie în stop 
cardio-respirator, 
salvată de trecători

O femeie în vârstă de 70 de ani a intrat 
în stop cardio-respirator, pe Calea 
Mănăștur. Trecătorii au salvat-o de la 
moarte, dar starea sa a rămas una critică. 
Un echipaj SMURD a fost alertat pentru a 
interveni în cazul unei clujence care a leși-
nat pe Calea Mănăștur, Cluj-Napoca. 
Trecătorii i-au oferit primul ajutor până 
la venirea echipajului de salvare. Femeia 
a intrat în stop cardio-respirator, dar 
echipajul de salvare a reușit să îi readu-
că semnele vitale. „A fost alertat iniţial 
un echipaj SMURD pentru o persoană con-
știentă, în stare de leșin. Echipajul a ajuns 
la locul eveimentului, iar manevrele de 
resuscitare de bază erau deja începute de 
către trecători. Femeia a intrat în stop 
cardio-respirator. Echipajul de salvare a 
preluat procesul și a efectuat manevre 
avansate de resuscitare. Semnalele vitale 
au revenit după care femeia a fost trans-
portată la spital în stare critică”, a decla-
rat ofiţerul ISU pentru monitorulcj.ro.

Pe scurt

Grădiniţa cu Program 

Prelungit Mica Sirenă, 

Cluj-Napoca şi Grădiniţa 

cu Program Prelungit 

Prichindelul isteţ, Turda, 

au fost închise din cauza 

infectărilor.

La ora actuală, în Cluj sunt 

93 de elevi infectaţi cu CO-

VID-19 şi 103 cadre didactie 

şi oameni din personalul au-

xiliar. Conform datelor puse 

la dispoziţie de ISJ, 127 de 

clase şi-au suspendat cursu-

rile din cauza infectărilor.

La nivel national, în ul-

tima săptămână au fost in-

fectaţi 405 elevi cu Covid-19 

şi 418 infectări în rândul 

personalului didactic, didac-

tic auxiliar şi nedidactic. În 

acest context, 494 de clase/

grupe au fost nevoite să îşi 

suspende activitatea.

Ministrul Educaţiei antici-

pează că situaţia se va agra-

va, iar datorită creşterii inci-

denţei în oraşele mai mari, 

foarte multe şcoli vor trece în 

online. Acesta propune ca ele-

vii din ani terminali, respec-

tiv clasele a VIII a şi a XII a 

să meargă la şcoală în format 

fi zic şi în scenariu roşu.

Revenirea elevilor din anii 

terminali în bănci rămâne un 

subiect difi cil pentru autori-

tăţi. La ora actuală, elevii în 

ani terminali merg fi zic la 

şcoală doar în localităţile un-

de rata de infectare este mai 

mica de 3 la mia de locuitori.

La nivel national, munici-

pii importante precum Bra-

şov, Timişoara sau Cluj-Na-

poca au rata de infectare de 

peste 3 la mia de locuitori.

În localităţile care se înca-

drează în aşa-numitul scena-

riu verde, cu relativ puţine ca-

zuri, toate şcolile sunt deschi-

se fi zic, copiii merg la şcoa-

lă. În localităţile care se în-

cadrează în scenariul gal-

ben, adică sunt ceva mai 

multe cazuri de infectare, 

lucrurile se schimbă în sen-

sul că merg în continuare 

la şcoală, mai exact la gră-

diniţă şi la şcoală, copiii de 

grădiniţă, copiii din ciclul 

primar, clasele I-IV, şi co-

piii din clasele terminale – 

VIII, XII, XIII.

În cazul în care localita-

tea intră în scenariul roşu, 

continuă pentru un timp să 

meargă la şcoală şi la grădi-

niţă copiii de grădiniţă şi de 

ciclu primar, dar ceilalţi nu 

mai merg la şcoală.

•scenariul verde – incidenţa 

sub 1 la mia de locuitori

•scenariul galben – incidenţa 

de sub 3 la mia de locuitori

•scenariul roşu – incidenţa de 

peste 3 la mia de locuitori

93 de elevi clujeni,
infectați cu COVID-19!
Două grădinițe din județul Cluj au fost închise din cauza infectărilor

La ora actuală, în Cluj sunt 93 de elevi infectaţi cu COVID-19 şi 103 cadre didactie şi oameni din personalul auxiliar
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Deși medicul Ioan Dobrescu 

a fost condamnat pentru 

mită, el „nu are sancţiuni 

care să vizeze activitatea 

profesională”, 

potrivit Libertatea.

Spitalul de Copii din Cluj, 

unde lucrează medicul a ofe-

rit un răspuns pentru cazul în 

care fetiţa de 2 ani şi 11 luni a 

suferit o intervenţie la mână. 

Ofi cialii spitalului au spus că 

procesul de comunicare a fost 

unul complex, dar cu toate 

acestea el nu a fost sancţionat 

pentru activitatea medicală, 

deşi a fost cercetat în două do-

sare pentru mită, în ultimul fi -

ind şi condamnat la 3 ani de 

închisoare cu suspendare.

Spitalul neagă 
toate acuzaţiile

În urmă cu o lună, o fetiţă 

de doar 3 ani a suferit o inter-

venţie la Cluj, în urma căreia 

a rămas cu o angulaţie accen-

tuată a oaselor, iar părinţii fe-

tei, Paula Niculescu şi Andrei 

Dăscălescu l-au acuzat pe me-

dic. După mai bine de o săp-

tămână de la publicarea cazu-

lui în presa naţională şi loca-

lă, Spitalul de Copii s-a decis 

să transmită un răspuns.

Concret, spitalul neagă toa-

te acuzaţiile, spunând că inter-

venţia a decurs bine, „radiogra-

fi a de control a evidenţiat o re-

ducere foarte bună a fracturii”, 

iar decizia terapeutică „a fost 

una concordantă cu literatura 

medicală de specialitate”. Ei acu-

ză că a doua radiografi e, cea fă-

cută de părinţi la Târgu Mureş, 

a fost una „făcută incorect”. Cât 

despre comunicare, spitalul spu-

ne că este un „proces complex”. 

În schimb, mama fetiţei a acu-

zat că medicul Dobrescu n-a do-

rit să discute cu ei despre inter-

venţie şi s-a încuiat în birou.

Ioan Dobrescu a avut nenu-

mărate plângeri din partea oa-

menilor, în special pentru mi-

tă. El are deschise două dosa-

re penale, în primul s-a ales cu 

o amendă de 1.000 de lei, iar 

în al doilea a fost condamnat 

la închisoare cu suspendare 

pentru 3 ani.

Dobrescu, un medic 
fără scrupule

Medicul Dobrescu are în con-

tinuare dreptul de a profesa în 

spitalele din Cluj, deşi el a fost 

condamnat pentru luare de mi-

tă. Cadrul medical este descris 

ca un medic fără scurpule şi 

acest lucru este dovedit de o de-

claraţie depusă de unul dintre 

martorii în dosarul mitei.

„Medicul Dobrescu mi-a spus 

că trebuie să-i dau şi lui ceva 

bani (…) I-am spus că lucrez la 

Rosal şi am salariul de doar 600 

de lei, 300 lei avans şi 300 lei li-

chidare, că nu am de unde să-i 

dau bani. Răspunsul lui a fost să 

fac ce pot şi să-i dau ceva. Mi-am 

sunat fata şi mi-a adus 300 de 

lei, pe care i-am băgat în buzu-

nar domnului doctor, pe hol”, a 

fost mărturia unei victime.

De altfel, medicul Dobrescu 

s-a remarcat şi printr-o acţiune 

rasistă în 2016. Chirurgul nu a 

vrut să opereze o tânără care 

vorbea doar limba maghiară şi 

a ajuns la spital în stare gravă 

după un accident.

Chirurgul Ioan Dobrescu, apărat 
de șefii Spitalului de Copii
Spitalul de Copii din Cluj-Napoca îi ţine partea medicului care a fost acuzat că a pus stâmb mâna unei fetiţe

Medicul Ioan Dobrescu a fost acuzat că ar fi  lăsat o fetiţă de 3 ani cu oasele strâmbe după o operaţie

Chiar dacă în momentul 

de faţă în România există 

trei tipuri de vaccin împo-

triva COVID-19, puţină 

lume reuşeşte să îşi alea-

gă vaccinul „preferat”.

Răzvan Cherecheş, profe-

sor în sănătate publică la U-

niversitatea Babeş-Bolyai 

(UBB), a explicat de ce oame-

nii nu pot să aleagă vaccinul 

cu care vor să se vaccineze 

împotriva COVID-19.

Din motive logistice, acest 

lucru devine imposibil. Vac-

cinurile Pfi zer, AstraZeneca şi 

Moderna nu vor fi  disponibi-

le, toate trei, în acelaşi timp.

„De ce nu pot să îmi aleg 

tipul de vaccin cu care 

vreau să mă vaccinez? Răs-

punsul meu: este imposi-

bil din punct de vedere lo-

gistic ca toate cele trei vac-

cinuri – Pfizer, AstraZene-

ca şi Moderna, să fie dis-

pobile în orice moment, în 

toate centrele de vaccina-

re”, a explicat specialistul 

într-un video.

Explicaţii pe înţelesul 
tuturor

Răzvan Cherecheş a dat 

un exemplu din viaţa coti-

diană pentru a-i face pe oa-

meni să înţeleagă mai bine 

cum funcţionează progra-

marea la vaccinare şi pro-

cesul de vaccinare împotri-

va COVID-19.

El a explicat că progra-

marea la vaccinarea anti-CO-

VID-19 e ca achiziţionarea 

unor cauciucuri de iarnă, 

după începerea sezonului.

„Să presupunem că mâi-

ne este prima zi de iarnă în 

care dacă eşti prins fără ca-

uciucuri de iarnă pe stradă 

primeşti amendă şi îţi dai 

seama că ai uitat să îţi pui 

cauciucuri de iarnă. Te duci 

repede la magazin să îţi 

cumperi cauciucuri de iar-

nă şi în faţa ta e o coadă 

lungă de oameni, în spate-

le tău e o altă coadă lungă 

de oameni, cu toţii vor să 

îşi cumpere cauciucuri de 

iarnă şi într-un club foarte 

select. Clubul celor care au 

uitat să îşi pună cauciucuri 

de iarnă. În momentul în 

care vine şi rândul tău, du-

pă multe ore deaşteptare, 

de care cauciucuri de iarnă 

de care îţi vei cumpăra? 

Foarte simplu: de care exis-

tă în acel moment pentru 

că nu mai ai opţiuni”, a 

adăugat expertul.

Acelaşi lucru se aplică 

şi în cazurile vaccinurilor 

împotriva COVID-19. Cine 

doreşte să se vaccineze va 

alege vaccinul disponibil 

în momentul respectiv.

Toate cele trei vaccinuri 

au rezultate extrem de bu-

ne. Eficacitatea în cazul 

vaccinurilor Pfizer şi Mo-

derna este de 94-95%, iar 

în cazul vaccinului Astra-

Zeneca de 82,4%.

„Ei bine, în acest mo-

ment, vaccinurile sunt în 

aceeaşi situaţie. Toată lu-

mea vrea să se vaccineze. 

Nu există stocuri disponi-

bile. În momentul în care 

intri pe platforma de vac-

cinare ca să te programezi 

vei alege vaccinul care este 

disponibil în acel moment. 

Ţinând cont că vaccinurile 

Pfizer şi Moderna au efica-

citate de 94% şi 95%, iar 

vaccinul AstraZeneca are 

eficacitate de 82,4% toate 

acestea constituie opţiuni 

extrem de bune de protec-

ţie împotriva COVID-19. 

Deci, vaccinaţi-vă cu acel 

tip de vaccin care este dis-

ponibil în acel moment. În 

nici o ţară din lume nu poţi 

să îţi alegi, în acest mo-

ment, tipul de vaccin cu ca-

re poţi să te vaccinezi”, a 

spus Cherecheş.

De ce nu poți alege vaccinul? 
„Proful de sănătate” oferă explicații.

Peste 12.000 de pacienţi 

au fost trataţi de COVID-19 

în spitalele Consiliului 

Judeţean Cluj de la înce-

putul pandemiei, iar în 

medie un pacient a stat 

8,73 zile internat.

După ce ieri au fost pre-

zentate datele pentru Spitalul 

de Boli Infecţioase din Cluj-Na-

poca, astăzi au fost transmi-

se ofi cial cifrele şi de la alte 

două unităţi medicale care au 

îngrijit bolnavi de COVID-19.

În contextul împlinirii 

unui an de pandemie, la ni-

velul Consiliului Judeţean 

Cluj a fost analizată situa-

ţia gestionării crizei sanita-

re de către cele trei spitale 

din subordine implicate în 

lupta cu COVID-19: Spitalul 

de Boli Infecţioase, Spitalul 

de Pneumoftiziologie şi Spi-

talul de Recuperare.

Astfel, în cele trei unităţi 

medicale au fost internaţi în 

total 12.582 de pacienţi, rata 

medie de vindecare fi ind de 

97,64% iar durata medie de 

spitalizare de 8,73 zile.

¤ La Spitalul de Boli Infec-

ţioase au fost internaţi 9.744 

de pacienţi dintre care s-au 

vindecat 9.584. Durata me-

die de vindecare a fost de 

7,32 zile.

¤ La Spitalul Clinic de Pne-

umoftiziologiem „Leon Da-

niello" au fost internaţi 

1.304 de pacienţi dintre ca-

re s-au vindecat 1.211. Du-

rata medie de vindecare a 

fost de 12 zile.

¤ La Spitalul Clinic de Re-

cuperare au fost internaţi 

1.534 de pacienţi dintre ca-

re s-au vindecat 1.491 . Du-

rata medie de vindecare a 

fost de 6,87 zile

Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj: 

„Felicit pe această cale şi 

mulţumesc, din nou, în-

tregului personal implicat 

în tratarea celor mai gra-

ve cazuri de COVID din re-

giune. Ne-am alăturat în-

că de la început acestui 

efort greu de imaginat prin 

asigurarea de echipamen-

te şi aparatură medicală 

de ultimă generaţie iar ci-

frele vorbesc de la sine: 

23,6 milioane de euro alo-

caţi de Consiliul Judeţean 

capitolului sănătate doar 

în anul 2020. Nu ne vom 

opri aici, sănătatea este 

cel mai de preţ bun”, a de-

clarat Alin Tişe.

Aproape nouă zile a stat, 
în medie, un bolnav de COVID-19 
în spitalele clujene

Dobrescu este cunoscut mass-mediei clujene încă 
2016, atunci când a fost condamnat la trei ani de 
închisoare cu suspendare. Medicul chirurg a fost 
acuzat de luare de mită de 14 familii care au depus 
mărturie la Judecătoria Cluj. Chirurgul și-a continu-
at atunci profesia.

Medicul nu se ferea să ceară „atenţii” importante din 
partea pacienţilor, deși unii dintre ei nu aveau posibilita-
tea să achite pretenţiile sale.

C.A. „Aveam pregătită o sumă de bani într-un plic, 
astfel că acel plic cu 200 de lei l-am pus pe masa 
din faţa dânsului. Mi-a mulţumit și a rămas că dis-
cutăm după operaţie. Aceasta a decurs bine și, la 
un moment dat, o asistentă mi-a transmis să merg 
în birou la dânsul (…) Mi-a spus „dacă mergeai la 
coafor, plăteai mai mult”.

B.V. „L-am întrebat din proprie iniţiativă dacă trebu-
ie să plătesc ceva (…) Fiul meu fiind mai mic și ope-
raţia mai complicată, răspunsul acestuia a fost 
«pentru tine, 150 de euro și îl operez pe copil în zi-
ua următoare». Așa s-a și întâmplat (…) Am pus su-
ma de 150 de euro într-un plic pe care i l-am dat în 
mână pe coridorul spitalului”.

B.A. „Medicul Dobrescu mi-a spus că trebuie să-i dau 
și lui ceva bani (…) I-am spus că lucrez la Rosal și am 
salariul de doar 600 de lei, 300 lei avans și 300 lei 
lichidare, că nu am de unde să-i dau bani. Răspunsul 
lui a fost să fac ce pot și să-i dau ceva. Mi-am sunat 
fata și mi-a adus 300 de lei, pe care i-am băgat în 
buzunar domnului doctor, pe hol”.

Acestea sunt doar câteva dintre mărturiile publicate de 
echipa de investigaţii a celor de la Libertatea.

De altfel, medicul Dobrescu s-a remarcat și printr-o 
acţiune rasistă în 2016. Chirurgul nu a vrut să ope-
reze o tânără care vorbea doar limba maghiară și a 
ajuns la spital în stare gravă după un accident.

14 familii l-au reclamat pe medicul Dobrescu
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A început modernizarea 

mai multor străzi din 

municipiul Cluj-Napoca, 

în zona centrală. Şoferii 

ar putea întâmpina 

difi cultăţi în trafi c 

din cauza lucrărilor.

Modernizarea mai multor 

străzi din centrul municipiu-

lui Cluj-Napoca a început. Lu-

crările se vor desfăşura pe o 

perioadă de aproximativ trei 

luni, până în iunie.

Este vorba despre străzile 

Cardinal Iuliu Hossu, George 

Coşbuc, Vasile Alecsandri şi 

Sindicatelor, situate în zona 

Parcului Central, care vor fi  

modernizate cu sume în va-

loare de 17 milioane de lei.

Începând cu două străzi, 

Cardinal Iulius Hossu şi Geor-

ge Coşbuc, se va reface asfal-

tul, iar iluminatul public va fi  

modernizat. Trotuarele se vor 

pava cu plăci de piatră natu-

rală şi va fi  amplasat mobili-

er urban şi pubele.

Viceprimarul Oláh Emese 

a postat un mesaj prin care îi 

anunţă pe clujeni despre în-

ceperea lucrărilor, prin care 

le cere rezidenţilor şi şoferi-

lor să fi e înţelegători, privind 

perturbările în trafi c care ar 

putea să apară.

„Modernizarea străzilor 

din jurul Promenadei a în-

ceput! Strada Cardinalului 

Iuliu Hossu, Strada Bem / 

George Coşbuc, Strada Patak 

/ Sindicatelor şi Strada Lin-

czeg / Vasile Alecsandri vor 

primi pavaje din piatră şi ilu-

minat public modern pentru 

străzile din jur, deja renova-

te. De asemenea, oferim 

străzi recondiţionate cu mo-

bilier urban nou şi coşuri de 

gunoi. Lucrările vor fi  fi na-

lizate în termen de trei luni, 

până în iunie, între timp cer 

înţelegerea amabilă a rezi-

denţilor şi a vizitatorilor din 

cauza perturbărilor de tra-

fi c”, a anunţat Oláh Emese.

Pe Cardinal Iuliu Hossu vor 

fi  montate patru staţii de în-

cărcare pentru maşinile elec-

trice, iar strada George Coşbuc 

va avea rastele de bicicletă.

Cardinal Iuliu Hossu va fi  

modernizată cu 9,5 milioane 

de lei, iar strada George 

Coşbuc cu 5,7 milioane.

Şantier pe străzile din centrul oraşului

Dan Tarcea, viceprimarul 

municipiului Cluj-

Napoca, a spus că bulgă-

rele de sare descoperit 

pe traseul metroului nu 

va fi  o problemă atât de 

mare, iar în acest 

moment se caută soluţii 

pentru continuarea pro-

iectului. Totuşi, Tarcea 

a recunoscut că bulgăre-

le de sare va ridica 

costurile metroului.

„Eu mă bucur că s-au iden-

tifi cat problemele care au apă-

rut. Municipiul este pe un ză-

cământ de sare, care vine de 

la Turda, prinde şi Clujul, deci 

este un zăcământ mult mai 

mare. Undeva din zona Bise-

ricii Sfântul Petru până în So-

meşeni este identifi cat acest 

zăcământ de sare. În acest mo-

ment, specialiştii fac toate să-

păturile necesare şi vor veni 

cu soluţii pentru acest proiect. 

Oamenii au reuşit să constru-

iească autostrăzi şi tuneluri pe 

sub apă, cu siguranţă şi la noi 

vor găsi soluţiile optime pen-

tru fi nalizarea acestui proiect. 

Este posibil să crească costu-

rile proiectului, dar vor fi  ne-

semnifi cative în comparaţie cu 

valoarea totală a proiectlui”, a 

spus Dan Tarcea la un post de 

radio local.

Precizările lui Dan Tarcea 

au venit în contextul în care 

un zăcământ de sare a fost 

descoperit zilele trecute pe 

traseul viitorului metrou din 

Cluj-Napoca. Rămâne de vă-

zut în perioada următoare cât 

de mult va creşte factura me-

troului în condiţiile în care 

proiectul abia a făcut primii 

paşi. Conform proiectului, 

construirea metroului nu ar 

trebui să coste mai mult de 1 

miliard de euro. 

„Bulgărele” de sare ridică preţul metroului

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Dan Tarcea, viceprima-

rul municipiului 

Cluj-Napoca a vorbit 

despre tăierea arborilor 

pe de strada 

Mihail Kogălniceanu. 

Viceprimarul a spus 

că Primăria nu îşi doreş-

te să taie niciun arbore 

care este benefic pentru 

cetăţeni, însă unii sunt 

bătrâni şi nu mai produc 

atât de mult oxigen.

„Aş vrea sa spun ca nu 

vrem sa taiem niciun arbo-

re din oraş, pentru că facem 

eforturi mari ca să putem 

planta fiecare arbore. Noi 

ne-am propus să plantăm 

peste 100.000 de arbori în 

următoarea perioadă. Noi 

nu vrem să tăiem arbori ca-

re sunt deja mari şi consa-

craţi. Dacă arborii sunt bol-

navi, vor fi inclocuiţi cu alţi 

arbori care să nu pună în 

pericol sănătatea oamenilor. 

În acest moment se anali-

zează situaţia şi vrem să ve-

dem cum putem să salvăm 

arborii din zonă. Există un 

studiu care ne spune ce ar-

bori să plantăm în loc. Sunt 

arbori care pot să emane o 

cantitate mult mai mare de 

oxigent, decât teii sau sal-

câmii. Ne propunem să îi 

salvăm, iar când vom avea 

proiectul gata vom spune ce 

arbori plantăm în acea zo-

nă”, a spus Dan Tarcea, la 

un radio local.

După ce s-a anunţat tă-

ierea arborilor din zona pre-

cizată, clujenii au făcut o 

petiţie pentru a opri acest 

proiect. În momentul de fa-

ţă, Primăria aşteaptă rezul-

tatele unui studiu pentru a 

vedea ce arbori se vor păs-

tra, şi care vor fi înlocuiţi 

cu alţi arbori mult mai be-

nefici pentru clujeni.

„Noi, semnatarii acestei 

petiţii vă solicităm ca, oda-

tă cu modernizarea străzii 

Universităţii, să nu fie tă-

iaţi teii maturi de pe aceas-

tă stradă. Aceşti copaci sunt 

sănătoşi şi bine dezvoltaţi 

şi credem că pot fi integraţi 

în noua amenajare, fără a 

afecta calitatea proiectului. 

Mai mult decât atât, consi-

derăm că păstrarea lor adu-

ce un plus de valoare spa-

ţiului public. Este salutar 

faptul că proiectul propune 

plantarea unui număr ma-

re de arbori. 

Totuşi, vor fi necesari 

10-15 ani pentru ca aceşti 

puieţi să atingă dimensiu-

nile teilor prezenţi pe stra-

dă – zona din faţa bisericii 

Piariştilor sau a imobilelor 

de la numerele 2, 4, 10. 

Considerăm că, în condiţi-

ile în care continua aglo-

merare a oraşului va duce 

la o creştere a cantităţii de 

noxe pe care le inhalăm zil-

nic, arborii maturi consti-

tuie un avantaj obţinut în 

timp îndelungat şi care nu 

trebuie pierdut.

Ne bucură asigurările primi-

te din partea reprezentanţilor 

municipalităţii, potrivit cărora 

teii de pe strada Kogălniceanu 

vor fi  menţinuţi. De asemenea, 

ne bucură faptul că salcâmii de 

pe strada Universităţii (zona ci-

nema Arta) vor fi  integraţi în 

noile aliniamente plantate.

Conform aceluiaşi prin-

cipiu, dorim să ne asigurăm 

că şi teii maturi de pe stra-

da Universităţii vor supra-

vieţui.”, au scris iniţiatorii 

petiţiei pe internet.

Proiectul 
de pe Kogălniceau 
are şi alte probleme

Strada Mihail Kogălni-

ceanu face parte dintr-un 

proiect amplu de renovare 

a mai multor străzi din 

Cluj-Napoca. Proiectul a în-

ceput cu probleme după ce 

primăria a relansat licita-

ţia, deoarece firma Diferit 

a fost descalificată de co-

misia de evaluare. 

Pe lângă strada M. Kogăl-

niceanu, în proiect mai sunt 

cuprinse străzile Universi-

tăţii, Emmanuel de Marton-

ne, J. Bolyai, Hermann 

Oberth, Kovacs Dezso, Ga-

al Gabor, Baba Novac.

Primăria Cluj-Napoca aş-

teaptă acum până pe 11 mar-

tie, data limită până la care 

se pot depune ofertele.

Valoarea totală a proiec-

tului se ridică la peste 38,5 

milioane de lei (peste 7,9 mi-

lioane de euro), bani prove-

niţi din fonduri europene.

Proiectul prevede mo-

dernizarea unei suprafaţe 

de circa 26.000 mp, care 

cuprinde străzile Mihail Ko-

gălniceanu, Universităţii, 

Emanuelle de Martonne, 

Bolyai János, Hermann 

Oberth, Kovács Dezsö, Gaál 

Gábor şi Baba Novac (în-

tre I.C. Brătianu şi strada 

Avram Iancu)

Kogălniceanu, o nouă 
pietonală superbă

Din păcate, strada Mihail 

Kogălniceanu este pusă în 

valoare doar de două ori pe 

an – de Zilele Clujului şi cu 

ocazia Zilelor Culturale Ma-

ghiare. Această stradă ar ur-

ma să aibă trafi c rutier în ca-

re accesul va fi  permis doar 

riveranilor şi persoanelor ca-

re trebuie obligatoriu să a-

jungă cu maşina la una din-

tre instituţiile din zonă.

Tronsonul străzii M. Ko-

gălniceanu între str. Hermann 

Oberth şi str. Gaál Gábor va 

fi  transformat în baza con-

ceptului de „grădină urba-

nă” prin eliminarea pavaju-

lui şi gazonului degradat. 

Acestea vor fi  înlocuite de 

un multistrat de pietriş com-

pactat şi stabilizat.

De asemenea, vor fi plan-

taţi peste 250 de arbori în 

mai multe zone incluse în 

proiect, iar sistemele de ilu-

minat public existente vor 

fi modernizate cu sisteme 

LED şi stâlpi integraţi în pe-

isajul urban.

Nu toţi arborii de pe Kogălniceanu vor dispărea
Viceprimarul spune că Primăria nu îşi doreşte să taie niciun arbore care este benefic pentru cetăţeni

Primăria nu îşi doreşte să taie niciun arbore care este benefi c pentru cetăţenii, însă unii sunt bătrâni şi nu mai produc atât de mult oxigen
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Consiliul Județean Cluj 

a semnat contractul pen-

tru reabilitarea, cu bani 

europeni, a Castelului 

Banffy din Răscruci.

Consiliul Județean Cluj a 

semnat marți, 2 martie 2021, 

contractul pentru execuția lu-

crărilor de reabilitare a imo-

bilului-clădire Castel Banffy 

și a parcului-monument din 

localitatea clujeană Răscruci.

Alin Tișe, președintele Con-

siliului Județean Cluj: „Ne do-

rim ca lucrările să înceapă în 

cel mai scurt timp posibil, ast-

fel încât acest obiectiv cultu-

ral să poată fi  valorifi cat la 

potențialul său maxim. Des-

chiderea castelului pentru vi-

zitarea de către publicul larg 

va crește atractivitatea între-

gii zone, din punct de vedere 

turistic, și va asigura, impli-

cit, un plus de bunăstare.”

Lucrările de restaurare și 

conservare a Castelului Ban-

ffy, în valoare de  27.670.836 

RON fără TVA, au un termen 

de fi nalizare de maxim de 24 

de luni de la data emiterii or-

dinului de începere.

Din cuantumul total al 

investiției, 19.526.036 lei re-

prezintă suma lucrărilor 

fi nanțate din fonduri euro-

pene ca urmare a proiectu-

lui câștigat de forul adminis-

trativ județean în cadrul Pro-

gramului Operațional Regio-

nal 2014 – 2020. 

Consi l iul  Județean 

urmărește prin intermediul 

proiectului punerea în valoa-

re a ansamblului monument 

istoric prin schimbarea 

destinației castelului în Cen-

tru Cultural cu standarde ri-

dicate de fi nisare și dotare. În 

fi nal, va fi  amenajat un Cen-

tru cultural reprezentativ pen-

tru județul Cluj, prin restau-

rarea clădirii și a zonei afe-

rente, cu realizarea unor 

funcțiuni care să permită or-

ganizarea de evenimente cul-

turale precum și vizitarea de 

către publicul larg.

Castelul Banffy din Răscruci 
intră în reparații

Numărul de persoane 

vaccinate anti-COVID-19 

pe teritoriul României 

va depăşi astăzi un mili-

on, conform unor previzi-

uni făcute de Valeriu 

Gheorghiţă, coordonatorul 

campaniei de vaccinare 

în România.

„Mâine (n.r. astăzi) va fi  

vaccinată persoana cu numă-

rul 1.000.000”, a spus el, marţi, 

într-o conferinţă de presă.

Până la data de 1 martie, 

la ora 18,00, au 

fost vaccinate 

în total 946.781 

de persoane, 

din care 618.241 

au primit do-

uă doze.

În cadrul 

campaniei de 

imunizare, care 

a debutat pe 27 decembrie 

2020, au fost vaccinate 729.100 

de persoane cu ser Pfi zer Bi-

oNTech, dintre care 618.240 

cu două doze, iar de la com-

pania Moderna au fost utili-

zate 77.811 doze. Vaccinarea 

cu produsul companiei Mo-

derna a debutat în data de 4 

februarie, iar din data de 15 

februarie este folosit şi serul 

de la AstraZe-

neca, cu aces-

ta fi ind imuni-

zate în total, 

până la acest 

m o m e n t , 

139.869 de 

persoane, a de-

taliat Valeriu 

Gheorghiţă.

Cluj-Napoca se apropie 

cu paşi repezi de 100.000 

de locuitori vaccinaţi de la 

începutul campaniei. Auto-

rităţile reuşesc să imunize-

ze în medie între 1.500 şi 

2.000 de locuitori.

1 milion de români vaccinaţi! 
Bornă istorică atinsă azi.

• 84.126 de persoane 
vaccinate

• Reacții adverse ușoare 257

• Reacții adverse grave 0

Număr persoane 
vaccinate în Cluj 
până la 1 martie

VACCINARE

1
milion de români 

s-au vaccinar

Elevii din judeţul Cluj vor 

face ore remediale prin pro-

gramul naţional „Şcoală 

după şcoală”. Acest pro-

gram vizează elevii din cla-

sele primare şi gimnaziale.

Scopul programului „Şcoa-

lă după şcoală” este de a orga-

niza în şcolile cu clase prima-

re şi gimnaziale ore remediale 

pentru elevi, pentru a diminua 

riscurile de abandon a şcolii.

Elevii pot fi  înscrişi în acest 

prorgam, adică la orele remedi-

ale, până în data de 3 martie. 

Părinţii trebuie să realizeze o 

solicitare scrisă în acest sens.

Solicitările se depun la şcoa-

la în care studiază elevul. Co-

piii care fac parte din clasele 

primare sau gimnaziale sunt 

eligibili pentru a participa la 

programul „Şcoală după şcoa-

lă”, riscuriile abandonului şco-

lar fi ind mai mari.

Totodată, programul se adre-

sează elevilor care nu au avut 

acces sau au avut acces limi-

tat la activităţile şcolare din 

cauza lipsurilor legate de teh-

nologie şi internet.

Criterii pentru programul 
„Şcoală după şcoală”

Pentru participare, elevii tre-

buie să îndeplinească cel puţin 

unul dintre următoarele criterii:

- elevul nu a avut acces sau 

a avut acces defi citar la acti-

vităţile educaţionale desfăşu-

rate prin intermediul tehnolo-

giei şi al internetului, întrucât 

nu dispune de echipamente 

informatice proprii sau nu be-

nefi ciază de conexiune/cone-

xiune fi abilă la internet;

- elevul se afl ă în situaţie de 

corigenţă la sfârşitul semestru-

lui I al anului şcolar 2020-2021 

sau are situaţia şcolară neînche-

iată la cel puţin o disciplină;

- elevul are nevoie de ore re-

mediale, necesitate dovedită de 

rezultatele şcolare obţinute în 

semestrul anterior sau la evalu-

area iniţială de la începutul se-

mestrului în derulare.

„În videoconferinţa orga-

nizată cu directorii unităţilor 

de învăţământ preuniversitar 

am insistat ca şcolile să facă 

toate demersurile pentru a in-

forma părinţii şi elevii cu pri-

vire la înscrierea celor eligi-

bili în grupul ţintă al benefi -

ciarilor Programului naţional 

pilot de tip Şcoala după şcoa-

lă. Consider că, în contextul 

în care s-a derulat procesul 

educaţional din acest an şco-

lar, oportunitatea oferită ele-

vilor din zone dezavantajate, 

de a participa la activităţi edu-

caţionale în scop remedial, în-

trucât nu au avut acces la ac-

tivităţile de învăţare online, 

este binevenită şi contribuie 

la egalitatea de şanse, în spe-

cial pentru elevii din clasa a 

VIII-a, în vederea susţinerii 

examenelor naţionale ”, a de-

clarat Marinela Marc, inspec-

tor şcolar general în Cluj.

Elevii din Cluj vor recupera 
materia prin programul 
„Şcoală după şcoală”
Scopul programului este de a organiza în şcolile din Cluj 
cu clase primare şi gimnaziale ore remediale pentru elevi

Elevii din judeţul Cluj vor face ore remediale
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O nouă dezbatere publi-

că online a Centrului 

de Inovare şi Imaginaţie 

Civică (CIIC) va avea 

loc joi, 4 martie 2021, 

începând cu ora 17:00, 

tema acesteia fiind 

„Locuire”. Această dez-

batere face parte din 

seria de consultări 

publice pentru realiza-

rea Strategiei Integrate 

de Dezvoltare Urbană 

(SIDU) 2021-2030.

Stategia Integrată de Dez-

voltare Urbană 2021-2030 

este realizată de Primăria 

Cluj-Napoca, în parteneriat 

cu Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Me-

tropolitană Cluj şi experţii 

Băncii Mondiale.

Dezbaterea va fi  organiza-

tă online prin intermediul plat-

formei electronice ZOOM şi 

va fi  transmisă live pe pagi-

nile de Facebook Municipiul 

Cluj-Napoca şi CIIC.

Clujenii pot lua cuvântul 
în dezbaterea publică

Pentru înscrierea la cu-

vânt, cei interesaţi sunt ru-

gaţi să adreseze o solicita-

re în opţiunea „mesaj” a 

paginii CIIC pentru a putea 

primi linkul de conectare 

în ziua dezbaterii şi detalii 

cu privire la intervenţie. 

Pentru a permite tuturor ce-

lor interesaţi să primească 

dreptul la cuvânt, durata 

maximă a unei intervenţii 

va fi de 3 minute.

„Fiecare clujean poate 

veni cu o idee sau iniţia-

tivă valoroasă. Centrul de 

Inovare şi Imaginaţie Ci-

vică este locul unde cule-

gem şi dezbatem toate pro-

punerile care vizează mo-

dernizarea şi dezvoltarea 

oraşului nostru pe multi-

ple componente, de la mo-

bilitate urbană la oraşul 

Smart City, de la proiecte 

cultural-artistice la aspec-

te care ţin de dezvoltarea 

socială. CIIC îşi propune 

să aducă toate energiile 

pozi t ive a le  oraşului 

într-un cadru organizat în 

care aceste idei să poată 

fi analizate şi dezbătute 

alături de experţi. Prin CIIC 

dorim să încurajăm parti-

ciparea, implicarea cetăţe-

nilor în ceea ce înseamnă 

dezvoltarea Clujului şi să 

utilizăm cât mai bine re-

sursele creative ale comu-

nităţii”, transmite minici-

palitatea clujeană.

Reconfi gurarea reţelei 
de transport public, 
dezbătută la CIIC

Amintim că, începând cu 

luna februarie, în cadrul 

CIIC au mai avut loc dez-

bateri privind mobilitatea, 

respeciv educaţia, cerceta-

rea şi dezvoltarea.

Ultima dezbatere a avut 

loc pe data de 25 februa-

rie, la ora 17:00 moderată 

de primarul Emil Boc şi 

Ovidiu Cîmpean, director 

de dezvoltare în cadrul Pri-

măriei Cluj-Napoca. Eve-

nimentul a avut loc onli-

ne, iar timp de 3 ore, re-

prezentanţi ai administra-

ţiilor locale din zona me-

tropolitană Cluj, specia-

lişti ai Băncii Mondiale şi 

cetăţeni cu spirit civic au 

discutat despre direcţiile 

strategice care vor pregă-

ti oraşul şi localităţile din 

jur pentru dezvoltare.

Astfel, în cadrul dezba-

terii au fost identificate u-

nele soluţii de mobilitate 

alternativă la maşină, cum 

ar fi reconfigurarea reţelei 

de transport public, astfel 

încât aceasta să asigure o 

accesibilitate crescută pen-

tru cetăţeni. A fost pusă în 

discuţie şi înlocuirea tota-

lă a flotei de autobuze cu 

mijloace de transport nepo-

luante – autobuze electri-

ce, dar şi autobuze cu hi-

drogen – benzi dedicate ori 

o reţea coerentă de piste 

pentru biciclete.

Această dezbatere este par-

te a proiectului ,,Creşterea 

transparenţei decizionale şi 

simplifi carea procedurilor ad-

ministrative pentru cetăţeni – 

ANTO – CIIC’’, fi nanţat prin 

Programul Operaţional Capa-

citate Administrativă 2014 

-2020 (POCA).

Mai multe detalii despre 

proiect găsiţi pe site-ul Primă-

riei Cluj-Napoca

Clujenii, 
invitaţi la o nouă 
dezbatere CIIC
Clujenii pot lua cuvântul la dezbaterea online

Ultima dezbatere a avut loc pe data de 25 februarie, 
moderată de primarul Emil Boc şi Ovidiu Cîmpean, 
director de dezvoltare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca

S-a lansat licitaţia pentru 

cel mai nou proiect din 

Cluj-Napoca, şi anume 

Bulevardul Gară – Ira 

pe culoarul Câmpul Pâinii.

Cluj-Napoca va avea un co-

ridor de mobilitate urbană şi 

anume Bulevardul Gară – Ira 

pe culoarul Câmpul Pâinii, ca-

re va decongestiona trafi cul 

din zonă, spune primarul mu-

nicipiului, Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat licitaţia publică pentru 

acest proiect privind „studiul 

de fezabilitate, plan urbanis-

tic zonal, documentaţie pen-

tru autorizarea lucrărilor de 

construcţii şi proiect tehnic, 

detalii de execuţie şi asisten-

ţă tehnică din partea proiec-

tantului pentru obiectivul de 

investiţii: Culoar de mobilita-

te Nord-Pod Oaşului-Răsări-

tului-străzile Răsăritului-Câm-

pul Pâinii-Pod Ira”.

Valoarea contractului este 

de 3.250.000 lei, banii fi ind 

alocaţi din fonduri bugetare. 

Data limită de depunere a ofer-

telor este 05.04.2021.

Clujul va avea un nou bu-

levard Gară – Ira pe culoa-

rul Câmpul Pâinii. Noua „bi-

juterie” a oraşului ar urma 

să aibă 21 de metri lăţime, 4 

benzi, dar şi piste pentru bi-

ciclişti. Primul pas pentru 

acest proiect este edifi carea 

podului Răsăritului.

Proiectul a fost discutat în 

şedinţa Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism (C.T.A.T.U).

„Am pregătit tot ce înseam-

nă documentaţie tehnică, SF, 

PUZ, pentru ce înseamnă cu-

loarul de mobilitate urbană, 

pe lângă calea ferată, este vor-

ba despre culoarul Câmpul Pâi-

nii, care vine până la gară. Vor-

bim de un drum nou care se 

va crea pe un drum de mobi-

litate şi care va aduce în toa-

tă zona respectivă un maxim 

de decongestionare a trafi cu-

lui şi o calitate a vieţii. O să 

prezint mai multe detalii des-

pre acest proiect când avem 

fi nalizat şi planul de expropri-

eri. Atunci vom avea acel cu-

loar extrem de important pe 

partea de nord a oraşului, pe 

lângă calea ferată”, a declarat 

Emil Boc la un post de radio, 

în urmă cu o săptămână.

Trei milioane de lei, 
pentru noul bulevard Gară-Ira



miercuri, 3 martie 2021 | monitorulcj.ro SPECIAL 7

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

În perioada de pandemie, 

totul a fost mai atipic. 

Această regulă s-a aplicat 

şi începutului acestei pri-

măveri. Profesorii şi elevii 

din Cluj au avut şi ei o zi 

de 1 martie diferită 

din cauza pandemiei 

de COVID-19.

Anul acesta, la fel ca cel 

ce a trecut, a fost unul mai 

neobişnuit. Locurile unde pro-

babil se resimt cel mai mult 

restricţiile de prevenţie împo-

triva COVID-19 sunt grădini-

ţele, şcolile şi facultăţile.

Fie că este învăţământ on-

line, „pe ture” sau fi zic în per-

manenţă, aceste noi reguli ca-

re sunt menite să ne proteje-

ze, ne schimbă modul de a 

trata şi cele mai mici gesturi, 

precum o îmbrăţişare sau o 

strângere de mână, în speci-

al de 1 martie.

Dacă anii trecuţi nu ofe-

reai profesoarelor mărţişoa-

re sau flori puteai fi consi-

derat nerespectuos sau chiar 

nerecunoscător. Anul aces-

ta, lucrurile s-au schimbat 

şi, în mod normal, nici nu 

e indicat să dai mărţişoare 

profesorilor din cauza nor-

melor de igienă.

Însă, unii elevi nu au ţi-

nut cont de acest fapt şi şi-au 

arătat aprecierea prin a ofe-

ri profesorilor aceste simbo-

luri ale primăverii.

Profesorii, mai ales cei ca-

re predau claselor gimnazia-

le sau primare, au încercat să 

facă ceva mai mult decât să 

ureze o primăvară frumoasă 

elevilor, pentru a-i bucura de 

venirea acestui anotimp.

Gard împânzit cu iubire, 
la început de primăvară

La Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” din Cluj, gardul a 

fost împânzit cu inimioare 

de hârtie, albe şi roşii, inimi 

confecţionate de elevi, pe ca-

re au scris urări pentru acest 

început de primăvară. Mai 

multe poze au fost postate 

pe pagina de Facebook a şco-

lii, iar printre urări, se nu-

mără următoarele:

„Unde fl orile înfl oresc, exis-

tă şi speranţă!” sau „Am trecut 

prin situaţii mai difi cile, vom 

trece şi prin această pandemie!”

Chiar dacă pandemia de 

COVID-19 a răpit multe ex-

perienţe şi activităţi, plus 

şansa de dezvoltare a elevi-

lor, ei tot au descoperit un 

mod în care să se exprime, 

cu ocazia zilei de 1 martie.

Învăţătoare: 
„Nu am avut voie 
să ne îmbrăţişăm”

Astfel, monitorulcj.ro a lu-

at legătura cu profesori din 

Cluj pentru a afl a cum a fost 

pentru ei şi pentru copii acest 

1 martie. Mulţi dintre ei au 

confi rmat faptul că anul aces-

ta copiii, dar şi alţi profesori, 

au fost mai puţin entuzias-

maţi de venirea primăverii ca 

în alţi ani, în ciuda vremii se-

nine de afară.

Teodora Checheriţă, învă-

ţătoare la o şcoală din cartie-

rul Mănăştur, a spus că totul 

a fost mult mai restrâns şi pri-

vat decât în anii anteriori.

„Copiii au fost mult mai ti-

mizi şi mai retraşi ca de obicei. 

Nu au ştiut cum să îşi manifes-

te aprecierea, căci anul acesta 

nu am avut voie să ne îmbră-

ţişăm.” a declarat învăţătoarea.

Profesor la facultate: 
„Am primit imagini 
cu mărţişoare”

La facultate, lucrurile au 

fost şi mai bizare. Totul se 

desfăşoară online la majori-

tatea facultăţilor, de anul tre-

cut din februarie. Deşi pro-

fesorii şi studenţii se confor-

mează acestui sistem relativ 

nou, aproape toţi recunosc 

că le-a fost greu să se adap-

teze şi este încă destul de 

ciudat acest mod de funcţi-

onare a sistemului.

O profesoară de la Uni-

versitatea Babeş-Bolyai 

(UBB) din Cluj-Napoca a 

primit imagini cu mărţişoa-

re de 1 martie.

„Nu am interacţionat fi zic 

cu studenţii, doar ne-am urat 

o primăvară frumoasă la sfâr-

şitul întâlnirii online. Am pri-

mit mesaje de la studente cu 

felicitări şi imagini cu mărţi-

şoare” a explicat o profesoa-

ră de la UBB Cluj.

Ce semnifi că mărţişorul?

Una din legendele simbo-

lului primăverii ne spune că, 

odată, soarele a coborât pe 

pământ, luând chipul unui 

tânăr pentru a participa la o 

horă dintr-un sat. Zmeul cel 

rău, văzând că a luat chipul 

unui tânăr, l-a răpit şi l-a în-

chis într-o temniţă, provo-

când suferinţă întregii naturi. 

Se spune că râurile au înce-

tat să mai curgă şi păsările 

nu mai cântau, până când 

nici copii nu mai râdeau.

Nimeni nu ştia ce să fa-

că, iar într-un moment un 

tânăr voinic s-a hotărât să 

îl înfrunte pe zmeu şi să 

elibereze soarele. Acesta a 

pornit la drum, având pu-

terea multora dintre pămân-

teni. Călătoria tânărului a 

durat 3 anotimpuri: vara, 

toamna şi iarna. Spre sfâr-

şitul iernii, acesta a găsit 

castelul zmeului şi s-au lup-

tat zile întregi, până când 

zmeul a fost doborât.

Slăbit şi grav rănit, tână-

rul a reuşit să ajungă până la 

temniţa soarelui şi l-a elibe-

rat, după care a murit. Sân-

gele acestuia a curs pe zăpa-

da albă. Soarele a urcat pe 

cer şi a vestit venirea prima-

rii, umplând de fericire ini-

mile pământenilor.

De atunci, tinerii împletesc 

doi ciucuraşi, unul alb şi unul 

roşu, oferindu-i fetelor pe ca-

re le iubesc sau celor apropi-

aţi. Roşul semnifi că dragoste 

pentru tot ce este frumos, 

amintind de culoarea sânge-

lui tânărului voinic. Albul sim-

bolizează sănătatea şi purita-

tea ghiocelului, prima fl oare 

a primăverii.

O altă legendă a mărţişo-

rului ne spune că, într-una 

din zile, umblând cu oile pe 

munte, baba Dochia a găsit 

o pară pe care a legat-o cu 

un fi r de aţă. Toate acestea 

s-au întâmplat într-o zi de 1 

martie, de atunci extinzân-

du-se obiceiul.

1 Martie atipic pentru profesori şi elevi
Elevii din Cluj-Napoca, mai retrași de 1 martie din cauza restricțiilor

Profesorii şi elevii din Cluj au avut şi ei o zi de 1 martie diferită din cauza pandemiei de COVID-19
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Comisia Europeană 

a aprobat, marţi, 226 

de proiecte care se vor 

derula în cele 27 de state 

membre şi vor sprijini 

eforturile de elaborare şi 

punere în aplicare a refor-

melor naţionale menite 

să stimuleze creşterea 

economică, informează 

un comunicat de presă al 

Executivului comunitar.

Aceste acţiuni de sprijin se 

realizează în cadrul Instru-

mentului de sprijin tehnic 

(IST) şi vor dispune, în 2021, 

de un buget total de 102,6 mi-

lioane de euro pentru promo-

varea coeziunii economice, 

sociale şi teritoriale în Uniu-

nea Europeană.

În cazul României, Comi-

sia va sprijini 13 proiecte în 

domenii precum elaborarea 

şi coordonarea politicilor, 

planificarea strategică şi bu-

getară, sustenabilitatea in-

vestiţiilor publice, îmbună-

tăţirea legislaţiei fiscale şi a 

respectării obligaţiilor fisca-

le, transformarea digitală şi 

tranziţia ecologică. De ase-

menea, Instrumentul de spri-

jin tehnic (IST) va construi 

capacităţile pentru imple-

mentarea Planului de Redre-

sare şi Rezilienţă.

Printre noile proiecte 

adoptate, în cazul Români-

ei, se numără sprijinirea pro-

cesului de transformare di-

gitală a administraţiei publi-

ce, monitorizarea implemen-

tării planului energetic naţi-

onal şi a celui de mediu, pre-

cum şi creşterea efi cienţei fi -

nanţelor publice prin refor-

ma sistemului de transferuri 

către bugetele locale.

„Reformele sunt necesa-

re pentru îmbunătăţirea me-

diului de afaceri, consoli-

darea sistemelor de sănăta-

te şi a sistemelor sociale şi 

educaţionale şi, în general, 

pentru sporirea rezilienţei 

statelor membre şi a părţi-

lor interesate atunci când 

se confruntă cu provocări 

dificile şi crize globale. In-

strumentul de sprijin teh-

nic este un instrument pu-

ternic care le poate permi-

te statelor membre să rea-

lizeze reformele de care au 

nevoie pentru o creştere du-

rabilă”, a declarat comisa-

rul pentru coeziune şi re-

forme, Elisa Ferreira.

IST este principalul instru-

ment prin care Comisia ofe-

ră sprijin tehnic pentru refor-

me în UE. Acesta face parte 

din cadrul fi nanciar multia-

nual (CFM) 2021-2027 şi din 

Planul de redresare pentru 

Europa. Instrumentul se ba-

zează pe succesul predeceso-

rului său, Programul de spri-

jin pentru reforme structura-

le (PSRS), prin intermediul 

căruia s-au realizat, începând 

din 2017, peste 1 000 de pro-

iecte de asistenţă tehnică în 

toate statele membre.

Reformele care pot bene-

ficia de sprijin din partea 

IST includ, dar nu se limi-

tează la: administraţia pu-

blică, guvernanţa, politicile 

fiscale, mediul de afaceri, 

sectorul financiar, piaţa for-

ţei de muncă, sistemele de 

educaţie, serviciile sociale, 

asistenţa medicală, tranzi-

ţia verde – de exemplu "Va-

lul de renovări ale clădiri-

lor" – şi serviciile digitale. 

Consolidarea capacităţii in-

stituţionale şi administrati-

ve de a concepe şi a pune 

în aplicare reforme şi inves-

tiţii este esenţială pentru a 

stimula rezilienţa şi a spri-

jini redresarea.

Bugetul mai mare, în va-

loare de 864 milioane de 

euro, de care beneficiază 

IST în perioada 2021-2027 

face posibilă oferirea de 

sprijin tehnic din cadrul a-

cestui instrument pentru a 

ajuta statele membre să pre-

gătească şi să pună în apli-

care planurile de redresare 

şi rezilienţă (PRR), ceea ce 

le permite acestora să fie 

mai bine echipate pentru a 

accesa finanţarea din ca-

drul Mecanismului de re-

dresare şi rezilienţă (MRR). 

În total, peste 60% din pro-

iectele IST preselectate pen-

tru 2021 sunt legate de pu-

nerea în aplicare a progra-

melor de redresare şi rezi-

lienţă, în timp ce 30 % se 

axează pe Pactul verde şi 

44% pe tranziţia digitală.

UE sprijină 13 proiecte de reformă ale României 
pentru locuri de muncă şi o creştere durabilă
Comisia Europeană a aprobat, marţi, 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de state membre

Guvernul francez speră 

ca avansarea campaniei 

de vaccinare să permită 

ridicarea restricţiilor 

în aprilie-mai, însă până 

atunci trebuie să se rezis-

te şi nu se exclude posibi-

litatea unei înăspriri 

a măsurilor, deşi obiecti-

vul este de a evita acest 

lucru, relatează EFE.

Acesta este mesajul pur-

tătorului de cuvânt al guver-

nului francez,Gabriel Attal, 

care marţi a declarat că „tre-

buie să mai rezistăm cu a-

ceastă situaţie câteva săptă-

mâni”, în linie cu ceea ce 

anunţase anterior presedin-

tele ţării, Emmanuel Macron, 

care a menţionat o perioadă 

de 4 – 5 săptămâni.

Într-un interviu acordat pos-

tului Cnews, Attal a precizat 

că în jur de „aprilie-mai (...) 

sperăm, datorită vaccinării să 

putem ridica restricţiile”.

În Franţa au fost închise 

de la sfârşitul lui octombrie 

toate centrele de agrement 

precum baruri, restaurante, 

cinematografe, teatre, săli 

de spectacole sau săli de 

sport, iar în prezent este în 

vigoare o interdicţie de cir-

culaţie între orele 18.00 şi 

06:00 şi măsura de izolare 

la domiciliu la sfârşit de săp-

tămână pentru oraşele Nisa 

şi Dunkerque.

Purtătorul de cuvânt al exe-

cutivului a reamintit că extin-

derea izolării la domiciliu în 

weekend pentru aproape 20 

de departamente, în care in-

cidenţa cazurilor este deose-

bit de ridicată, „se afl ă pe ma-

să”, dar a precizat că dacă 

„putem evita aceste măsuri, 

evident că le vom evita”.

Se află în discuţie şi po-

sibilitatea de a impune un 

al treilea lockdown la nivel 

naţional, dar această măsu-

ră va fi aplicată, doar dacă 

va avea loc „o creştere ex-

ponenţială” a epidemiei, a 

precizat el.

Întrebat despre afi rmaţii-

le edilei Parisului, Anne Hi-

dalgo, care a considerat că 

o nouă izolare ar fi  inuma-

nă, Attal s-a limitat să spu-

nă că poziţia Primăriei se 

schimbă „de la o zi la alta”, 

după ce săptămâna trecută 

lansase propunerea unei izo-

lări scurte de trei săptămâni.

Cu privire la campania 

de vaccinare, ministrul să-

nătăţii Olivier Veran, a de-

clarat că în cursul lunii mar-

tie va fi administrată prima 

doză la 6 milioane de per-

soane, astfel încât numărul 

total al persoanelor vacci-

nate de la începerea cam-

paniei în ianuarie va ajun-

ge 9 milioane, la o popula-

ţie în Franţa de 67 de mili-

oane de persoane.

Guvernul francez speră ca vaccinările 
să permită ridicarea restricţiilor în aprilie
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Oamenii de ştiinţă 

au identifi cat peste 70.000 

de virusuri, necunoscute 

anterior, afl ate în intesti-

nul uman şi care infectea-

ză bacteriile care trăiesc 

în acelaşi mediu, transmi-

te Live Science.

Efectele pe care aceste vi-

rusuri le au asupra organis-

mului uman sunt deocam-

dată necunoscute.

Microbiomul intestinal, co-

munitatea de microbi care se 

formează în sistemul diges-

tiv, îndeplineşte roluri esen-

ţiale în digerarea alimentelor 

şi în reglarea sistemului imu-

nitar. Există numeroase stu-

dii care corelează dezechili-

brele manifestate la nivelul 

microorganismelor din intes-

tin cu boli ale fi catului, obe-

zitate şi chiar alergii.

Cu toate acestea, medici-

na cunoaşte şocant de puţi-

ne lucruri despre microbi-

om. Deşi microbiomul inclu-

de o mare varietate de mi-

croorganisme – inclusiv vi-

rusuri şi bacterii – studii an-

terioare s-au concentrat doar 

asupra bacteriilor din intes-

tin pentru că acestea sunt 

mult mai uşor de detectat.

În noul studiu, un grup de 

cercetători a apelat la meta-

genomică pentru a identifi ca 

diferitele virusuri din micro-

biom. Această metodă impli-

că analiza totalităţii materia-

lului genetic al unei comuni-

tăţi de microbi în ansamblu 

şi apoi cartografi erea secven-

ţelor individuale specifi ce di-

feritelor specii. Ei au analizat 

peste 28.000 de mostre de mi-

crobiom prelevate de la vo-

luntari din 28 de ţări.

Acest proces a dus la 

identificarea genomurilor 

complete pentru peste 

140.000 de specii de viru-

suri din intestinul uman. 

Deşi în intestine trăiesc nu-

meroase tipuri de virusuri, 

cercetătorii s-au concentrat 

doar asupra celor care in-

fectează bacterii – virusu-

rile bacteriofage.

Ei şi-au limitat cerceta-

rea la virusurile bacteriofa-

ge pentru că „suntem încă 

în proces de a înţelege ro-

lul lor în sănătatea uma-

nă”, conform declaraţiei lui 

Luis Camarillo-Guerrero, 

coordonatorul acestui stu-

diu şi cercetător la Wellco-

me Sanger Institute din Ma-

rea Britanie. 

„Putem probabil spune 

că marea majoritate a aces-

tor virusuri nu au efecte ne-

gative asupra stării noastre 

de sănătate, fiind pur şi sim-

plu vorba despre componen-

te ale microbiomului orga-

nismului uman”.

Virusurile bacteriofage ar 

putea îndeplini un rol cen-

tral în microbiomul intesti-

nal, spre exemplu, prin trans-

miterea spre gazdele lor bac-

teriene a unor trăsături şi 

caracteristici care le oferă 

anumite avantaje şi prin in-

fluenţarea modului în care 

aceste bacterii evoluează.

„Iar cum comunităţile 

bacteriene reprezintă o com-

ponentă extrem de impor-

tantă a sistemului digestiv, 

nu este greu să ne imagi-

năm că (virusurile) bacte-

riofage ar putea îndeplini 

un rol cheie în menţinerea 

unui echilibru sănătos în 

intestinul nostru”, a decla-

rat Camarillo-Guerrero pen-

tru Live Science. Există în-

să şi cazuri cunoscute în 

care bacteriofagele pot pro-

voca boli – spre exemplu, 

atât difteria (o gravă infec-

ţie bacteriană) cât şi botu-

lismul (o maladie gravă ca-

re atacă centrii nervoşi ai 

organismului) sunt provo-

cate de toxine care sunt co-

date de genele unor viru-

suri bacteriofage.

Cercetătorii au publicat 

genomurile acestor virusuri 

într-o bază de date denumi-

tă „Gut Phage Database” ca-

re poate fi folosită pentru 

studii ulterioare asupra aces-

tor virusuri. „Un genom es-

te ca o matriţă a unui orga-

nism. Nivelul de informaţii 

pe care le putem obţine da-

că cunoaştem doar secven-

ţa ADN a unui organism es-

te foarte mare”, a mai de-

clarat Camarillo-Guerrero, 

conform Live Science.

Peste 70.000 de virusuri, 
identificate în microbiomul 
din intestinul uman
Virușii necunoscuți afectează bacteriile care trăiesc în intestinul uman

O echipă internaţională 

condusă de paleontolo-

gul ungar Gabor 

Botfalvai a redescoperit 

un sit unic al dinozauri-

lor în regiunea 

Transilvaniei, a anunţat 

luni Muzeul Naţional de 

Istorie al Ungariei, rela-

tează agenţia MTI.

Fragmente de oase fosili-

zate descoperite în partea de 

vest a Bazinului Haţeg oferă 

o reprezentare unică a peri-

oadei cretacice târzii care a 

precedat extincţia bruscă în 

masă a dinozaurilor, potrivit 

muzeului ungar.

Situl a fost cartografiat 

prima dată imediat înaintea 

Primului Război Mondial de 

către geologul ungar Otto-

kar Kadic, care a adunat o 

colecţie foarte bogată de fo-

sile de dinozauri şi alte rep-

tile, inclusiv Magyarosaurus 

dacus, prima specie de di-

nozaur pentru care se face 

referire la teritoriul ungar.

După război, în urma Tra-

tatului de pace de la Trianon, 

zona a fost cedată României 

şi lucrările de explorare au 

fost sistate, fi ind pierdute chiar 

şi puţinele informaţii despre 

locaţia exactă a sitului, men-

ţionează muzeul ungar.

Însă recent a fost găsită 

harta folosită la acea vreme 

de Ottokar Kadic, ceea ce a 

permis echipei de cercetători 

să identifi ce exact situl. Aco-

lo această echipă a petrecut 

mai multe săptămâni, colec-

tând peste o sută de fosile 

de vertebrate, inclusiv coloa-

na vertebrală întreagă a unui 

dinozaur sauropod şi frag-

mente de oase de crocodili 

şi broaşte ţestoase.

O descriere detaliată a des-

coperirilor unice a fost publi-

cată în revista ştiinţifi că Cre-

taceous Research.

O echipă a redescoperit 
un sit al dinozaurilor 
în Transilvania

O echipă de cercetători 

israelieni a dezvoltat 

o platformă de tipul 

rinichi-pe-cip pentru 

a testa efi cacitatea medi-

camentelor, a anunţat 

luni Universitatea Ebraică 

din Ierusalim (HUJI), 

potrivit Xinhua.

Această tehnologie inova-

toare permite dezvoltarea ra-

pidă a unor medicamente cu 

ajutorul tehnologiei cipurilor 

bionice, fără a mai fi  nevoie 

de teste efectuate pe animale.

Platforma, dezvoltată în ca-

drul unui nou studiu publicat 

în revista Science Translatio-

nal Medicine, conţine senzori 

minusculi care oferă informa-

ţii despre efectele directe ale 

medicamentelor asupra ţesu-

tului uman.

Senzorii încorporaţi în ţe-

sutul uman permit măsurarea 

în timp real a ratei metabolis-

mului din ţesuturi de fi cat, ri-

nichi şi cord şi colectarea unor 

informaţii sigure despre me-

canismul de acţiune a medi-

camentelor şi substanţelor chi-

mice la nivelul rinichilor.

Cu ajutorul noii tehnolo-

gii, echipa de cercetători a 

descoperit un nou mecanism 

al toxicităţii unuia dintre me-

dicamentele folosite frecvent 

în chimioterapie – cisplatin – 

care provoacă leziuni la nive-

lul rinichilor în cazul a peste 

30% dintre pacienţi.

Astfel, noua tehnologie 

a permis echipei să dezvol-

te un nou tratament pentru 

a preveni leziuni ale rini-

chilor în tratamentele de 

chimioterapie.

„Este pentru prima dată 

când cercetătorii folosesc 

tehnologia organ-pe-cip pen-

tru a dezvolta un tratament 

de la stadiul iniţial până la 

studiul clinic fără folosirea 

animalelor de laborator”, a 

spus HUJI.

Această tehnologie „nu 

doar că scurtează timpul în 

care medicamente esenţiale 

ajung pe rafturile magazine-

lor, dar reduc totodată testa-

rea pe animale de laborator, 

care va duce la economii de 

fonduri, timp şi suferinţă”, 

au mai spus cercetătorii.

Platformă pe baza cipurilor 
bionice pentru testarea 
eficacităţii medicamentelor
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (5.7)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc 
de 4 etaje, situat în zona bună 
a orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (9.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (7.7)

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ Caut chirie o garsonieră, 
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GRA-

TUIT

confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

¤ 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 su-
plimentare sunaţi la 
0740-694047.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 1, mobilat, supr. 50 
mp, în cart. Mănăștur, aproape 
de mijloacele de transport, 
preț 200 euro. Informații supli-
mentare la telefon 0742-
128138. (7.7)

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe 
termen lung. Rog seriozitate. 
Prefer o tânără familie serioa-
să. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerț sau 
muncă de birou. Aștept tele-
foane la nr. 0749-892645. 
(1.7)

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații supli-
mentare la tel. 0722-325365. 
(1.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (1.7)

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

¤ Recuperare taxe auto plătite 
începând din 2016 care nu au 
fost încă restituite. Tel – 0736 – 
138 193.

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

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

Pentru informaţii sumpli-
mentare sunaţi la 
tel. 0750-881954.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-

nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (7.7)

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

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Infor-
maţii 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.

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (7.14)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, stare 

foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (7.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (27.60)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

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

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

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

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdute certifi catele constatatoa-
re eliberate de ORC de pe lângă 
Tribunalul Cluj pentru autorizarea 
următoarelor unităţi teritoriale:
1. Agenţia „Corabia” din loc. Co-
rabia, oraș Corabia, str. Tudor 
Vladimirescu, Bl. 39, Etaj Parter, 
jud Olt;
2. Agenţiei “Piaţa Abator” din 
Mun. Cluj-Napoca, str, București, 
nr 1, jud Cluj;
3. Agenţiei “21 Decembrie” din 
Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 De-
cembrie 1989, Nr. 104, jud Cluj;
4. Agenţiei “Complex Studenţesc” 
din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, jud Timiș;
5. Agenţiei “Giurgiu” din Mun 
Giurgiu, str. Gării, Nr. 1, Bloc 48, 
Parter, Jud. Giurgiu;
6. Agenţiei “Bariţiu” din mun. 
Cluj-Napoca, str. George Bariţiu, 
Nr. 8, jud. Cluj;
7. Agenției “Apaca” din mun. 
București, sector 6, B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 7;
 Le declară nule”

¤ Pierdut cod de înregistrare în 
scopuri de TVA, BIOWELT HAN-
DEL S.R.L., C.U.I. 34349944, Stra-
da Victor Babeș nr. 21, Cluj-Napo-
ca. Se declară nul.

¤ Pierdut atestat transport marfă 
pe numele MUNCACIU VASILE VI-
OREL. Îl declar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. PROIECTANTUL S.A., Cluj-Napoca

Str. Deva nr. 1-7

Întrunit în data de 01.03.2021, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 
02.04.2021, ora 9.00, la sediul societăţii cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea Dizolvării Voluntare, Începerea Procedurii de 
Lichidare Voluntară şi Radierea societăţii PROIECTANTUL S.A..

Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentant 
pe bază de procură specială obţinută la sediul societăţii și 
care se va depune până la data de 22.03.2021 la sediul 
S.C. Proiectantul S.A..

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, următoarea ședinţa 
se convoacă pentru data de 05.04.2021 la aceiași oră.     

Informaţii la telefon 0264–595264.

Preşedinte C.A.
Mircea POPA

CONVOCATOR

Administratorul unic al

TEHNOMAG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii 18, 
RO 16333230, J12/1371/2004, tel. 0264-415244

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

în data de 19.03.2021, ora 10, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor cu data 
de referinţă 16.03.2021 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analizarea și aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului pentru exerciţiul fi nanciar 
2020;

2. Prezentarea și aprobarea Situaţiilor economico – 
fi nanciare aferente anului 2020; a contului de profi t și 
pierderi și repartizarea profi tului.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului cenzorilor.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2021.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

în data de 19.03.2021, ora 13, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor cu data 
de referinţă 16.03.2021 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a divizării societăţii Tehnomag 
SA într-o societate pe acţiuni și o societate cu răspundere 
limitată.

Dacă la prima ședinţă nu se întrunește cvorumul necesar, 
a doua ședinţă va avea loc în data de 22.03.2021, în aceleași 
loc și la aceeași oră.

Administrator unic
Herlea Teofi l

ANUNŢ

În atenţia crescătorilor de animale (ovine, caprine, bovine) 
de pe raza comunei Izvoru Crisului.

Vă anunţăm că începând cu data de 26.02.2021 până în 
data de 11.03.2021, ora 16, se pot depune dosare în vederea 
atribuirii suprafeţelor de pășune afl ate în domeniul privat al 
comunei Izvoru Crișului. Pentru mai multe detalii vă rugăm 
să accesati site-ul www.primariaizvorucrisului.ro sau la 
numărul de telefon 0264 – 257.140. 

ANUNŢ PUBLIC

 asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj,

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU 
CLUJ R.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
Studiu de Fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire a obiectivului PLATFORMĂ 
DE STAŢIONARE AERONAVE la Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj RA, Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, comuna 
Apahida, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
luni-joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 
09.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, jud. Cluj.
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Niculescu,
în sferturile 
de finală la Dubai
Perechea româno-letonă 
Monica Niculescu/Jelena 
Ostapenko s-a califi cat în sfertu-
rile de fi nală ale probei de du-
blu din cadrul turneului WTA de 
la Doha (Qatar), dotat cu premii 
totale de 565.530 dolari, după 
ce s-a impus cu 6-4, 6-2, marţi, 
în faţa cuplului japonez Shuko 
Aoyama/Ena Shibahara.
Niculescu și Ostapenko au 
obţinut victoria în dauna fa-
voritelor numărul trei într-o 
oră și 12 minute.
Niculescu și partenera sa și-au 
asigurat un cec de 5.500 dolari 
și 100 de puncte WTA la dublu.
Următoarele adversare ale cu-
plului Niculescu/Ostapenko vor 
fi  învingătoarele din meciul 
Laura Siegemund (Germania)/
Elena Vesnina (Rusia) – Victoria 
Azarenka (Belarus)/Elina 
Svitolina (Ucraina).

Amicale de top 
pentru Tineret
Echipa naţională de tineret 
Under-21 a României va susţine 
două partide amicale, cu Anglia 
și Georgia, în luna septembrie a 
acestui an, în vederea pregătirii 
Campionatului European din 
2023, a anunţat, luni, Federaţia 
Română de Fotbal.
„Viitoarea naţională U21 a 
României va începe pregătirea 
pentru turneul fi nal din 2023, 
găzduit de România și Georgia, 
în luna septembrie. Califi cată 
deja la EURO 2023 din postura 
de ţară gazdă, România U21 a 
început să își planifi ce meciurile 
de pregătire. Astfel, primele 
două partide al tricolorilor 
Under 21 se cunosc. Aceștia vor 
întâlni Anglia, pe 3 septembrie, 
și Georgia, pe 7 septembrie. 
Ambele jocuri se vor disputa pe 
teren propriu. Locul de disputa-
re și ora de începere vor fi  sta-
bilite ulterior”, se arată în co-
municatul FRF.
Ultima întâlnire dintre naţiona-
la de tineret a României și re-
prezentativa similară a Angliei 
a avut loc la EURO 2019, în fa-
za grupelor, în Italia, la Cesena, 
unde elevii pregătiţi atunci de 
Mirel Rădoi s-au impus cu 4-2.

Handbalistele 
joacă un amical 
cu Minaur

Echipa de handbal feminin CS 
Universitatea Cluj susţine as-
tăzi, de la ora 11:00, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, un 
meci amical în compania for-
maţiei CS Minaur Baia Mare, 
ocupanta locului 2 în clasamen-
tul Ligii Florilor MOL.
Acesta este un joc de pregătire 
în vederea următoarei partide 
ofi ciale din campionat, progra-
mată pe 9 martie, în compania 
liderului CSM București. Jocul 
se va disputa de la 13:00 în 
Sala Sporturilor „Traian” din 
Râmnicu Vâlcea.

Pe scurt

CFR Cluj a surclasat-o 

pe FC Argeş cu scorul 

de 5-0 (2-0), luni seara, 

pe teren propriu, în ulti-

mul meci din etapa 

a 25-a a Ligii I de fotbal.

Fundaşul croat Luka Ma-

ric şi-a pus amprenta pe pri-

mele trei goluri, după ce a 

făcut cele două penalty-uri 

transformate de Ciprian De-

ac (35, 38), primul în urma 

unui fault la conaţionalul 

Gabriel Debeljuh, iar al doi-

lea după un henţ, marcând 

apoi un autogol (49) la cen-

trarea lui Alexandru Chip-

ciu. De remarcat că faza pre-

mergătoare celui de-al doi-

lea penalty a fost preceda-

tă de un ofsaid nesemnali-

zat la Costache.

Pentru campioană au mai 

marcat Valentin Costache 

(69) şi Mario Rondon (77). 

CFR a avut şi o bară, prin 

Costache (5).

Aceasta a fost cea mai ca-

tegorică victorie reuşită de 

CFR în acest campionat şi, 

totodată, cel mai drastic eşec 

al piteştenilor.

FC Argeş a încheiat astfel 

o serie de 11 meciuri conse-

cutive fără înfrângere, 5 vic-

torii şi 6 egaluri. CFR nu a pri-

mit gol în ultimele trei etape. 

În tur, CFR s-a impus cu 2-0.

În urma acestui rezultat, 

CFR Cluj a acumulat 54 de 

puncte şi ocupă locul 2 (se 

află la egalitate de puncte 

cu liderul FCSB, dar are go-

laveraj mai slab). De cealal-

tă parte, FC Argeş rămâne 

pe locul 9 în clasament (30 

de puncte).

CFR Cluj a făcut 
spectacol cu FC Argeș

CFR Cluj: Bălgrădean – 
Susic (Rondon '74), 
Vinicius, Burcă, Camora – 
Deac, Bordeianu (Hoban 
'74), M. Gîdea (Păun '13)- 
Chipciu (Manea '75), 
Debeljuh (Omrani '65), 
Costache. Antrenor: 
Edward Iordănescu

FC Argeş: Greab – Tofan, 
Turda, Maric, Mușat – Meza 
Colli (Honciu '78), Șerban – 
P. De Lucas (Mediop '56), 
Palic (Maes '65), C. 
Dumitru (Grecu '65) – 
Drăghici (Năstăsie '56). 
Antrenor: Andrei Prepeliţă.

Au evoluat echipele

Trei echipe din World Tour, 

Bora Hansgrohe 

(Germania), Astana – 

Premier Tech (Kazahstan) 

şi Team Qhubeka Assos 

(Africa de Sud), şi-au 

anunţat participarea la edi-

ţia 2021 a Turului Ciclist al 

Sibiului, au anunţat, mier-

curi, organizatorii.

„Turul Ciclist al Sibiului, care 

anul trecut a impus un standard 

de siguranţă medicală, fi ind pri-

ma competiţie din calendarul U-

niunii Cicliste Internaţionale or-

ganizată după declararea pan-

demiei la nivel global, îşi con-

fi rmă şi anul acesta anvergu-

ra, aducând în România echi-

pe profesioniste pe care le ve-

dem în Turul Franţei, al Italiei sau 

al Spaniei. Iar dacă în 2020 au 

produs artifi cii pe traseu Bora 

Hansgrohe şi Israel Start Up Na-

tion, anul acesta vor anima spi-

ritele în pluton trei echipe de 

World Tour: Bora Hansgrohe (Ger-

mania), care vine să-şi apere ti-

tlul câştigat cu Gregor Muehlber-

ger, Astana – Premier Tech (Ka-

zahstan) şi Team Qhubeka Assos 

(Africa de Sud), iar lista încă nu 

s-a închis. Ediţia a 11-a marchea-

ză încă o premieră: pentru prima 

dată ajung în România şi sporti-

vii de la Novo Nordisk, echipă 

profesionistă a cărei misiune es-

te de a inspira şi educa oamenii 

care suferă de diabet”, se arată 

în comunicatul citat.

Vor participa la Turul Sibi-

ului echipele pentru care pe-

dalează cei mai titraţi dintre 

cicliştii români ai momentu-

lui: Team Delko, cu Eduard 

Grosu, şi Wildlife Generation 

Pro Cycling USA, cu Serghei 

Ţvetcov (campion naţional en 

titre la contratimp), precum 

şi echipa naţională a Româ-

niei, cu Daniel Crista (campi-

on naţional en titre la şosea).

Pentru prima dată în istoria 

sa de 11 ani, Turul Ciclist al Si-

biului nu va începe la mijlocul 

săptămânii, ci sâmbătă, 3 iu-

lie, cu prologul programat în 

centrul istoric al Sibiului – un 

contratimp individual de 2,5 

kilometri desfăşurat aproape 

integral pe piatră cubică.

Duminică, 4 iulie, are loc 

prima etapă, pe un traseu de 

208 km care ajunge şi pe teri-

toriul judeţului Alba, la Sebeş, 

şi se termină în căţărare în sta-

ţiunea Păltiniş (Sibiu – Sebeş 

– Jina – Răşinari – Păltiniş).

Luni, 5 iulie, este ziua eta-

pei regină, care poartă pluto-

nul profesionist pe un traseu 

de 185 de km cu sosire pe le-

gendara căţărare de la Bâlea 

Lac, la peste 2000 m altitudi-

ne, pe Transfăgărăşan (Sibiu 

– Cristian – Avrig – Bâlea Lac).

Marţi, 6 iulie, Turul Ciclist al 

Sibiului face o nouă incursiune 

în judeţul Alba cu etapa trei – şi 

ultima – care se desfăşoară pe 

un traseu de 226 de km (Sibiu 

– Mediaş – Blaj – Sibiu).

Echipe de top vin la Turul Sibiului

Trupa antrenată de Costel 

Enache joacă astăzi de la 

ora 17:30, în sferturile ale 

Cupei României împotriva 

celor de la Viitorul Tg. Jiu.

Universitatea joacă pe a 

41-a oară în istorie în fazele 

superioare din Cupa Români-

ei. Trupa antrenată de Costel 

Enache are o şansă uriaşă să 

ajungă în Final Four şi chiar 

să câştige trofeul.

Clujenii au avut noroc la 

tragerea la sorţi pentru sfer-

turile de fi nală şi au evitat 

echipele din Liga 1. Universi-

tatea putea da piept cu Dina-

mo, Astra, Craiova sau Chin-

dia Târgovişte, dar sorţii au 

fost de partea ardelenilor.

Viitorul Pandurii Tg. Jiu 

este una dintre echipele bu-

ne din Liga a 2-a, dar mult 

sub formaţiile enumerate mai 

sus. Costel Enache

„Eu cred că suntem pregă-

tiţi de acest meci. Ideal ar fi  

să terminăm meciul în 90 de 

minute, în favoarea noastră, 

dar ne aşteaptă un meci greu. 

Pandurii este o echipă cu o 

forţă ofensivă rar întâlnită în 

Liga a 2-a şi chiar dacă în ul-

timele meciuri nu au marcat 

la fel de mult, noi ştim cât 

sunt de puternici. Cred că 

avem forţa să ne impunem în 

orice circumstanţă. Nu a fost 

cel mai bun meci al nostru cu 

Slatina, dar vreau să scot în 

evidenţă partea pozitivă din 

ultimul meci. Jucătorii au lup-

tat şi au muncit pentru victo-

ria obţinută. Nu a fost cea mai 

bună zi a noastră, dar jucăto-

rii au fost implicaţi şi au me-

ritat să câştige”, a declarat 

Costel Enache.

„U” atacă pe 2 fronturi

Universitatea Cluj va juca 

cu cea mai bună formulă de 

joc posibilă la meciul din Cu-

pa României, deşi în weekend 

urmează un alt meci difi cil la 

Recea. Terenul maramureşe-

nilor este unul dintre cele mai 

proaste din fotbalul românesc, 

iar consumul fi zic al jucăto-

rilor este unul uriaş.

„Toţi jucătorii noştri sunt 

pregătiţi să joace. Nu o să 

fie nimeni odihnit la acest 

meci. De ce să-i odihnesc? 

Abia am început campio-

natul. Dacă ne plângem 

acum, nu ştiu ce vom face 

mai târziu. Avem o echipă 

cu o medie de vârstă foar-

te bună”, afirmat antreno-

rul clujean.

Universitatea Cluj visează 
la o fi nală de Cupă

„Studenţii” au jucat ulti-

ma dată în finala Cupei Ro-

mâniei în 2015, atunci când 

FCSB/Steaua a învins Uni-

versitatea cu 3-0 pe Naţio-

nal Arena. Ultraşii din Pe-

luza Şepcile Roşii au luat 

atunci cu asalt capitala, lu-

cru care nu se va putea în-

tâmpla însă şi în acest an.

„Ne dorim să facem per-

formanţă şi în campionat şi 

în Cupa României. Cred că 

echipa asta poate să facă 

multe. Eu ar trebui să fiu 

mai temperat şi rezervat, 

însă cred în nebunia mea 

şi în aceşti băieţi. Ar fi o 

performanţă minunată pen-

tru jucători să ajungem în 

finala Cupei României. Cred 

că ar fi cea mai mare bucu-

rie a mea să-i văd pe ei fe-

riciţi pentru performanţele 

pe care le realizează”, a de-

clarat Enache.

Univeristatea Cluj şi Vii-

torul Pandurii Tg. Jiu au ju-

cat ultima dată în urmă cu 

şapte zile, atunci când ele-

vii lui Enache s-au impus 

cu 2-1 pe terenul gorjenilor. 

Ribeiro a marcat ambele go-

luri pentru Universitatea, 

dar ardelenii au avut mari 

probleme în finalul jocului 

şi au fost la un pas să piar-

dă cele trei puncte.

Punem iar șapca pe cupă? 
„U” Cluj joacă astăzi cu Viitorul.
Universitatea Cluj revine astăzi în Cupa României, 
competiție în care s-a simțit cel mai bine de-a lungul anilor

Universitatea Cluj joacă astăzi un meci crucial în sferturile de fi nală din Cupa României


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

