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ACTUALITATE

Sărbătorile de iarnă 
din 2020, mai triste 
ca niciodată
Se caută soluţii pentru ca activităţile din 
această perioadă a anului să se desfăşoa-
re cât mai normal cu putinţă.  Pagina 3

POLITICĂ

„Trenul” electoral: 
„autostrada” feroviară 
Iaşi – Oradea
În prag de alegeri, un senator PSD propune 
realizarea unei „autostrăzi” feroviare care ar 
tranzita Dej şi Cluj-Napoca.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

„Luptă” în şase pentru 
park & ride-ul din Cluj
Şase asocieri de fi rme şi-au depus oferte-
le pentru realizarea lucrărilor la primul 
park & ride din judeţul Cluj.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Restricţiile nu dispar 
după vaccinul 
anti-COVID-19
Răzvan Cherecheş, expert în sănătate publi-
că, susţine că vom purta masca de protecţie 
până cel puţin toamna viitoare.  Pagina 7
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Cum poți avea la bătrânețe un venit 
lunar de 3.000 de lei?

Pentru că pensia de la stat nu 
este una care să aducă speranţă 
în viaţa românilor care se gân-
desc la bătrâneţe, ar trebui să ţii 
cont de un scenariu care implică 
economisire din timp. Viitorul tău 
ar putea să sune mult mai bine 
dacă alegi o pensie privată facul-
tativă, care îţi oferă oportunita-
tea de a strânge bani într-un cont, 
de care benefi ciezi la momentul 
pensionării. Desigur, există o mul-
ţime de pachete disponibile, în 
funcţie de banca la care alegi să 
faci acest pas, însă important es-
te principiul prin care poţi să ai 
o pensie de 3.000 de lei lunar.

Dacă reuşeşti ca în perioa-
da în care eşti angajat să pui 
bani deoparte, ai putea să te 
bucuri de ei la bătrâneţe. În 
acest mod nu mai este nevoie 
să te bazezi pe ajutorul de la 
stat şi vei sta liniştit când va 
veni ziua pensionării. Tot ce-
ea ce trebuie să faci este să te 
înarmezi cu răbdare şi să reu-
şeşti să economiseşti lunar o 
sumă importantă de bani.

Un calcul arată că pentru a 
benefi cia de o pensie de 3.000 
de lei la bătrâneţe trebuie să ţii 
cont de câţi ani mai ai până la 
vârsta de 65 de ani, când se pre-
supune că vei ieşi la pensie. Ast-
fel, dacă ai aproximativ 30 de 
ani în faţă până la acel moment, 
trebuie să pui deoparte aproxi-
mativ 480 de lei pe lună. În ca-
zul în care mai ai doar 25 de 
ani până la pensionare, trebuie 
să te pregăteşti să economiseşti 
în jur de 650 de lei lunar.

Totodată, dacă te despart de 
vârsta pensionării doar 20 de 
ani, ai nevoie de aproximativ 
870 de lei pe lună pentru a ajun-
ge la o pensie de 3.000 de lei. 
O situaţie similară se întâmplă 
şi atunci când mai ai 15 ani pâ-
nă la pensionare. De această da-
tă însă, cotizaţia creşte conside-
rabil, ajungând la suma de 1.250 
de lei pe lună. Un avantaj îl au 
totuşi tinerii, care ar putea avea 
chiar şi 40 de ani până la vâr-
sta pensionării. Astfel, efortul 
lunar ar fi  de numai 300 de lei.

Modernizarea străzii Tipografiei, a opta strigare cu noroc!
S-a dublat valoarea, a apărut ofertantul. RADP Cluj-Napoca a răspuns afirmativ „chemării”. Pagina 2

Locurile pentru tratament în unitățile medicale dedicate pacienților cu COVID-19  
din județul Cluj se eliberează și se ocupă la foc continuu. „Locurile sunt fluctuante 
de la o oră la alta”, recunoaște prefectul Mircea Abrudean. Pagina 6

„Loteria” locurilor în spitale
Spitalele din Cluj fac față cu greu cazurilor de COVID-19

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri

Abonează-te la
monitorul
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Modernizarea Pieţei Lucian 
Blaga şi a străzilor adiacen-
te este pe fi nal, dar nu a 
fost terminată în timp util.

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, a ve-
rifi cat, în seara de 1 Decem-
brie, stadiul lucrărilor de mo-
dernizare din Piaţa Lucian 
Blaga. Cu toate că străzile 
au fost redate trafi cului, au 
rămas intervenţii netermina-
te în faţa cofetăriei Croco. 
Astfel, aşa cum a promis edi-
lul-şef în repetate rânduri, 
constructorul Diferit SRL va 
plăti o penalizare pentru fi -
ecare zi de întârziere.

„Şantierul este gata în pro-
porţie de 94%. Firma Diferit 

a făcut eforturi considerabile, 
trebuie să recunosc, în ultima 
lună. Chiar şi azi (1 decem-
brie – n.r.) au fost muncitori 
pe şantier până seara târziu, 
şi-au dat silinţa să termine, 
au făcut lucrări de calitate. 
Da, dar nu au terminat la timp 
şi în consecinţă vor fi  penali-
zaţi. Orice zi de întârziere va 
fi  taxată”, a promis Emil Boc.

„Redesenarea” trafi cului 
i-a încurcat pe şoferi

De altfel, reconfi gurarea 
trafi cului în zona Pieţei Luci-
an Blaga îi induce în eroare 
pe şoferi. Miercuri, cozi imen-
se s-au format la intrarea de 
pe strada Memorandumului 

pe strada Petru Maior. Pe a-
ceastă arteră, carosabilul a 
fost restrâns la trei benzi, tro-
tuarele au fost lărgite şi s-au 
introdus piste pentru bicicle-
te pe ambele sensuri.

Mai departe, Piaţa Lucian 
Blaga a fost redusă la patru 

benzi auto, iar pe mijloc a a-
părut o „insuliţă”, cu o trecere 
de pietoni nouă în faţa Casei 
de Cultură a Studenţilor. De a-
semenea, strada Napoca a fost 
redusă la două benzi, la fel şi 
strada Republicii până la inter-
secţia cu strada Avram Iancu.

Diferit SRL, bună de plată în Piaţa Lucian Blaga

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După nu mai puţin 
de şapte încercări eşua-
te, Primăria municipiu-
lui Cluj-Napoca pare 
să aibă, în sfârşit, noroc 
la cea de-a opta strigare 
pentru modernizarea 
străzii Tipografiei.

Cea de-a opta licitaţie pen-
tru lucrările de reabilitare 
privind strada Tipografi ei – 
tronsonul 2, segment cuprins 
între străzile Dávid Ferenc şi 
Frédéric Joliot-Curie – a fost 
de bun augur pentru admi-
nistraţia locală. Într-un fi nal, 
a fost depusă prima ofertă, 
după şapte încercări nereu-
şite, pentru lucrările ce ar 
urma să dureze 5 luni.

Într-un singur an, valoarea 
proiectului s-a dublat!

Potrivit anunţului publi-
cat în Sistemul Electronic 
de Achiziţii Publice (SEAP), 
singura ofertă depusă se află 
în prezent în evaluare teh-
nică. Conform estimărilor, 
ar putea fi atribuită la fina-
lul lunii martie 2021. De pre-
cizat că valoarea contractu-
lui s-a dublat faţă de anul 
trecut: 965.689 de lei la pri-
ma licitaţie – 1.820.933 de 
lei la a opta licitaţie!

Unicul ofertant este aso-
cierea Construct Project 
Consult (lider) – MRC Cu-
lici 2016 – Regia Autonomă 
a Domeniului Public (RA-
DP). Astfel, RADP, aflată în 
subordinea Consiliului Lo-
cal Cluj-Napoca, se alătură 
unei firme de proiectare şi 
unei companii cu experien-
ţă în lucrări de infrastruc-
tură pentru a realiza, în 

sfârşit, tronsonul 2 al stră-
zii Tipografiei.

Ce lucrări trebuie executate 
pe strada Tipografi ei?

Deşi iniţial tronsonul 
Dávid Ferenc – Frédéric Jo-
liot-Curie urma să fie rea-
bilitat ca parte a proiectu-
lui de modernizare a Tur-
nului Pompierilor, în urmă 

cu un an, lucrările au fost 
integrate într-un alt proiect 
finanţat din bani europeni. 
Este vorba despre proiectul 
care oferă o nouă faţă stră-
zilor Regele Ferdinand, Émi-
le Zola, Sextil Puşcariu, dar 
şi scuarului CEC, de pe stra-
da Cuza Vodă.

În prezent, potrivit anun-
ţului, strada Tipografiei es-

te dominată de circulaţia au-
to intensă din zonă, fiind 
folosită ca zonă de parcare 
pe toată latura ei sudică şi 
doar cu un fir de circulaţie 
auto pe sensul de mers de 
la vest la est. Trotuarul are 
o zonă de „gâtuire” în drep-
tul Turnului Pompierilor, zo-
nă ce nu poate fi utilizată 
funcţional de pietoni.

S-a dublat valoarea, 
a apărut ofertantul!
La cea de-a opta strigare pentru modernizarea străzii Tipografiei, o asociere 
din care face parte RADP Cluj-Napoca a răspuns afirmativ „chemării”

Cea de-a opta licitaţie pentru lucrările de reabilitare privind tronsonul cuprins între străzile Dávid Ferenc 
şi Frédéric Joliot-Curie a fost de bun augur

„Se dorește ca prin amenajarea tronsonului 
străzii Tipografi ei, creșterea siguranţei cetăţe-
nilor și a conducătorilor auto prin asigurarea 
condiţiilor optime de siguranţă și confort 
pentru circulaţia auto și pietonală, drumurile 
astfel asfaltate vor fi  încadrate cu borduri și 
prevăzute cu rigole carosabile de acosta-
ment, drumul va fi  marcat cu semne de circu-
laţie și va fi  prevăzut cu trotuare pentru pie-
toni”, potrivit municipalităţii.
Vor fi  amenajate 10 locuri de parcare desti-
nate riveranilor, în capătul estic al străzii. De 
asemenea, alte dotări prevăzute sunt patru 
suporturi pentru biciclete, doi tei argintii, dar 
și două zone de odihnă cu șezut din lemn cu 
esenţă tare și soclu din beton placat cu mo-

zaic frecat pe bază de ciment alb și marmură 
albă. Totodată, iluminatul stradal va fi  com-
pletat și de un iluminat arhitectural, fi ecare 
arbore având și un proiector de lumină dis-
pus în grilajul de protecţie.
„Amenajarea tronsonului străzii Tipografiei 
va fi făcută utilizând pavaje din pavele de 
granit și dale din piatră de 10 cm. Dotările 
prevăzute pe spaţiul tronsonului de stradă 
amenajate sunt: suporţi pentru biciclete 
(patru – n.r.), arbori cu grilaje de protecţie 
și loc de șezut din lemn. Fiecărui arbore îi 
corespunde un proiector de lumină dispus 
în grilajul de protecţie pentru iluminatul 
ambiental al vegetaţiei înalte”, se arată în 
proiectul reamenajării.

Cum ar urma să arate strada Tipografiei după reabilitare?
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Odată cu scăderea 
temporară a numărului 
de infectări cu coronavi-
rus, preşedintele 
României, Klaus Iohannis, 
a luat decizia de a redes-
chide pieţele, la sfârşitul 
acestei săptămâni.

„Am discutat aceste ches-
tiuni cu experţii, cu specia-

liştii şi am decis ca, de la 
sfârşitul acestei săptămâni, 
să fi e redeschise pieţele. Es-
te, cu siguranţă, o veste bu-
nă şi pentru producătorii ca-
re vor să vândă în pieţe, dar 
şi pentru românii care vor 
să îşi facă provizii din timp 
pentru sărbătorile de iarnă”, 
a spus şeful statului.

„Am putut să constatăm că 
în ultimele săptămâni, numărul 
de persoane nou infectate în fi -
ecare zi, a scăzut semnifi cativ. 
Este adevărat că în perioada săr-
bătorilor poate s-a testat un pic 
mai puţin. Totuşi scăderea este 
clară. Această scădere se poate 
constata peste tot în Europa”, a 
completat Klaus Iohannis.

Pieţele se redeschid la finalul săptămânii

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În cele patru zile 
de minivacanţă s-a testat 
la doar un sfert din capa-
citatea maximă, la Cluj. 
Astfel, rata de infectare 
pe Cluj pare că a scăzut, 
dar cea de pozitivare 
este tot mare.

În cele patru zile de mi-
nivacanţă au fost prelucrate 
doar 2.138 de teste pentru 
depistarea cazurilor noi de 
COVID-19. De obicei, la Cluj 
se efectuau atâtea teste într-o 
singură zi. Aşadar, rata de 
infectare cu COVID-19 este 
mică sau au fost prelucrate 
prea puţine teste?

Duminică, 29 noiembrie, 
au fost confi rmate 213 persoa-
ne pozitive la COVID-19, du-
pă ce s-au prelucrat 686 de 
teste în 24 de ore. Din totalul 
de teste, 230 au fost efectua-

te la cerere, iar 456 erau tes-
te pentru diagnostic grupe de 
risc, în cazul urgenţelor.

Luni, 30 noiembrie, au fost 
confi rmate 152 de cazuri noi 
de COVID-19, după ce în ul-
timele 24 de ore (până la da-
ta confi rmării) dintr-un total 
de doar 328. Din total, doar 
3 teste au fost prelucrate la 
cerere şi 325 au fost teste di-
agnostic grupe de risc.

Marţi, 1 decembrie, 184 
de persoane au fost confir-
mate pozitive cu noul coro-

navirus, în judeţul Cluj. Au 
fost efectuate 430 de teste, 
dintre care 135 au fost efec-
tuate la cerere, iar 295 pen-
tru diagnostic grupe de risc. 
Testele au fost prelucrate în 
ultimele 24 de ore, de la da-
ta confirmării.

În fine, miercuri, 2 de-
cembrie, 270 de teste au ie-
şit pozitive după ce au fost 
efectuate 694. Din total, 547 
au fost teste diagnostic gru-
pe de risc, iar 147 teste efec-
tuate la cerere.

Rata de infectare mică sau puţine teste?

Sărbătorile de iarnă 
din 2020 vor rămâne 
în istorie ca fi ind cele mai 
triste din cauza pandemiei 
de COVID-19. Târgurile 
de Crăciun au fost interzise 
în toate oraşele importante 
din ţară, inclusiv 
Cluj-Napoca, iar colindele şi 
alte tradiţii vechi vor trebui 
să mai aştepte un an 
în zonele rurale 
din coronavirusului.

Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii (OMS) a transmis un 
mesaj de responsabilizare că-
tre întreaga populaţie pentru 
ceea ce înseamnă perioada săr-
bătorilor de iarnă.

„Este incredibil de difi cil pen-
tru că, în special în perioada săr-
bătorilor, vrem foarte tare să fi m 
cu familia noastră. Însă în une-
le cazuri, a nu avea o mare reu-
niune de familie este opţiunea 
cea mai sigură. O variantă sunt 
întâlnirile virtuale în mediul on-
line”, a subliniat Maria Van 
Kerkhove, însărcinată cu gestio-
narea pandemiei în cadrul OMS.

Pandemia schimbă 
regulile de Crăciun

Goana după cadouri se va 
muta şi ea în mediul online în 

acest an din numărului mare de 
cazuri de coronavirus. Elevii vor 
avea vacanţă de Crăciun trei 
săptămâni chiar dacă au studi-
at de acasă în ultimele luni.

„Sărbătorile vor avea loc, 
aşa cum au loc în fi ecare an, 
fi indcă sunt sărbătorile noas-
tre. Însă, în acest an, vor fi  sub 
semnul pandemiei, asta însem-
nând că vor trebui respectate 
toate măsurile care la momen-
tul respectiv sunt în vigoare 
şi, cu siguranţă, marile petre-

ceri nu vor putea să aibă loc 
de această dată, cum foarte 
multe excursii, probabil, nu 
vor putea fi  organizate. Dar, 
Crăciunul vine şi aşa”, afi rma 
preşedintele Klaus Iohannis, 
la mijlocul lui noiembrie.

Cu toate acestea, se caută 
soluţii pentru ca activităţile din 
această perioadă a anului să se 
desfăşoare cât mai normal cu 
putinţă şi să ne adaptăm cât mai 
uşor situaţiei. Astfel, Comisia 
Europeană a pregătit un set de 

recomandări pentru statele mem-
bre ale Uniunii Europene, care 
pot ajuta la derularea cât de cât 
normală a activităţilor din peri-
oada sărbătorilor de iarnă, în 
condiţii de siguranţă.

Recomandări pentru 
perioada sărbătorilor

„Nu vrem să anulăm Crăciu-
nul, vrem să îl facem mai sigur 
pentru toată lumea”, a declarat 
Comisarul european pentru Să-
nătate, Stella Kyriakides.

Comisia Europeană le re-
comandă statelor membre să 
nu îi considere automat pe 
cei care călătoresc de sărbă-
tori ca având un risc mare de 
răspândire a infecţiei dacă nu 
au fost în contact cu un caz 
pozitiv. În cazul ceremonii-
lor religioase, se recomandă 
evitarea organizării unor eve-
nimente mari şi utilizarea 
transmisiunilor TV, radio şi 
online. Acolo unde ceremo-
niile sunt organizate, se re-

comandă utilizarea măştii de 
protecţie şi interzicerea cân-
tărilor în comun.

De asemenea, se mai reco-
mandă următoarele:
– impunerea de interdicţii de 

circulaţie pe timpul nopţii;
– servicii sociale pentru bătrâ-

nii singuri;
– interzicerea evenimentelor de 

masă şi, în cazul unor excepţii 
întemeiate, stabilirea clară a nu-
mărului maxim de participanţi;
– stabilirea numărului maxim de 

participanţi la adunări private;
– munca de acasă pentru mi-

nim 7 zile după sărbătorile de 
iarnă pentru a preveni infecta-
rea la locul de muncă;
– prelungirea vacanţei şcolare 

după sărbătorile de iarnă pen-
tru a preveni revenirea infecţii-
lor în şcoli după ce copii se în-
torc din călătoriile prlejuite de 
sărbătorile de iarnă.

Potrivit acestor recoman-
dări, care nu au (încă) pute-
re legală în statele membre, 
Comisia Europeană nu vrea 
să descurajeze călătoriile în 
UE cu avionul, arătând că nu-
mărul de infecţii în rândul 
călătorilor e mai mic decât 
rata de infectare în rândul po-
pulaţiei generale.

Sărbătorile, mai triste ca niciodată
Cum va arăta Crăciunul în 2020? Slujbe religioase cu număr mic de participanţi, fără evenimente în masă, 
vacanţe şcolare prelungite după sărbătorile de iarnă.

Sărbătorile de iarnă din acest an vor fi  mult mai triste din cauza pandemiei de COVID-19

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Dragi clujeni, 
sper ca iluminatul festiv 
să vă aducă un pic 
de optimism și să trecem 
mai repede peste 
aceasta perioadă atât 
de difi cilă! Vă rog să 
respectați în continuare 
măsurile dispuse 
de către autorități – 
distanțare fi zică, mască, 
igienă – pentru a proteja 
sănătatea fi ecăruia 
dintre noi precum 
și pentru a apăra locurile 
de muncă!“
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Sătul de „tergiversările” 
construcţiei autostrăzii 
Iaşi – Târgu Mureş, 
Vasile Toma, senator 
al Partidului Social 
Democrat (PSD) de Iaşi, 
propune realizarea unei 
„autostrăzi feroviare”.

Cum regiunea Moldovei a 
avut parte până în prezent doar 
de promisiuni – indiferent de 
cine s-a perindat la conduce-
re – în privinţa conexiunilor 
moderne cu restul ţării, sena-
torul PSD vine cu propria va-
riantă de legătură între Mol-
dova şi Transilvania – „auto-
strada” feroviară Iaşi – Ora-
dea. Mai pe scurt... urcăm ma-
şinile în vagoane şi „tagadam 
tagadam” de-a latul ţării!

Pe unde trece (electoral) 
„autostrada” feroviară 
Iaşi – Oradea?

Potrivit visului domnului 
senator, prin această „auto-
stradă” feroviară s-ar efectua 
curse zilnice pe traseul Iaşi – 
Paşcani – Suceava – Gura Hu-

morului – Câmpulung Moldo-
venesc – Vatra Dornei – Flo-
reni – Ilva Mică – Dej Călă-
tori – Cluj Napoca – Oradea, 
cu plecări alternative din Iaşi, 
respectiv Oradea.

„O soluţie uşor de imple-
mentat, ce poate fi  transpusă 
rapid în realitate şi care faci-
litează transportul de mărfuri 
în mod ecologic dinspre Iaşi, 

Paşcani, Suceava şi Botoşani 
către Oradea şi, mai departe, 
către celelalte state din Uniu-
nea Europeană”, este soluţia 
propusă de Vasile Toma pen-
tru „a asigura transportul pe 
relaţia Iaşi – Vestul Europei”.

Conform senatorului PSD, 
această formă de transport 
ar urma să fi e subvenţiona-
tă din fonduri de mediu în 

proporţie de circa 60%, ast-
fel încât „nimeni nu poate 
să mai invoce scuze ridico-
le, piedici absurde şi lipsa 
fondurilor necesare concre-
tizării acestui proiect”.

De asemenea, afi rmă Vasi-
le Toma, costurile pentru trans-
portatori ar fi  comparabile cu 
parcursul pe şosele, dar, în 
acest caz, „avem mai multe 

avantaje”, cele mai importan-
te fi ind: „odihna şoferilor”, 
„eliminarea riscurilor de ac-
cidente”, dar şi „eliminarea 
blocajelor în trafi c”.

La ce ar fi  bună 
o „autostradă” feroviară?

• prin includerea în progra-
mul de transport feroviar re-
gulat, se asigură cel mai scurt 

parcurs de timp, comparabil 
cu cel de pe şosele, dar, în 
acest caz, se elimină mult mai 
multe dintre riscurile specifi -
ce transportului de pe şosele;

• se asigură dezvoltarea 
operatorilor de transport din 
Iaşi, precum şi domeniul lo-
gistică, având în vedere că 
dezvoltarea economică pe ca-
re o antrenează cu sine acest 
domeniu este una uriaşă şi pe 
care mizează orice economie 
consolidată a lumii;

• se decongestionează (sic!) 
trafi cul rutier dinspre Iaşi că-
tre vestul ţării şi al Europei cu 
avantaje de timp şi siguranţă 
rutieră pentru transportul tu-
turor celor care călătoresc;

• se asigură accesul la acest 
traseu şi din judetele Sucea-
va şi Botoşani.

De precizat că toate aces-
te argumente sunt enume-
rate de senatorul Vasile To-
ma. Cireaşa de pe tort este 
că, practice, vorbim despre 
„un tren cu platforme” pe 
care sunt încărcate TIR-uri-
le, plus „un vagon cuşetă 
pentru conducătorii auto”, 
spune parlamentarul PSD.

Trenuleţul electoral: „autostrada” feroviară 
Iaşi – Oradea, via Dej, Apahida şi Cluj-Napoca…?
Imaginaţia bogată a politicienilor în prag de alegeri este nemărginită! 
Dacă autostrăzile se construiesc în ritmul melcului, un senator PSD propune realizarea unei „autostrăzi”... feroviare.

Pe „autostrada” feroviară sunt visate curse zilnice pe traseul Iaşi – Paşcani – Suceava – Gura Humorului 
– Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Floreni – Ilva Mică – Dej Călători – Cluj Napoca – Oradea

Potrivit Mersului 
Trenurilor, cea mai „scur-
tă” variantă feroviară di-
rectă – pentru călători – 
între Iași și Oradea durea-
ză 12 ore și 15 minute (IR 
1833). Pornește la 05:57 
din „capitala” Moldovei și 
ajunge în Bihor la 18:12.
Sunt și variante mai lungi, 
cu schimb de garnituri la 
Cluj-Napoca. Evident, pen-
tru a schimba locomotiva 
electrică pe cea diesel, ca-
re va rezista pe „baricade” 
până la electrifi carea liniei 
ferate Cluj-Napoca – 
Oradea – Episcopia Bihor.

Iași – Oradea, 
o călătorie „plăcută” 
de peste 12 ore
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Liderii PNL Cluj, primarul 
Municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc, preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj, 
Alin Tişe, europarlamenta-
rul şi preşedintele orga-
nizaţiei judeţene, Daniel 
Buda, îi îndeamnă pe clu-
jeni ca duminică, 6 
decembrie, să participe la 
vot şi să voteze echipa 
liberală pentru Camera 
Deputaţilor şi Senatul 
României. Proiectele majo-
re ale judeţului Cluj se pot 
realiza doar în strâns par-
teneriat cu viitorii parla-
mentari ai PNL Cluj şi cu 
Guvernul României.

„Stimaţi clujeni, vă mul-
ţumim pentru sprijinul acor-
dat în alegerile locale. Rezul-
tatul obţinut a fost o conse-
cinţă a eforturilor depuse îm-
preună pentru a aduce jude-
ţul Cluj pe primul loc, pen-
tru a creşte calitatea vieţii în 
judeţul nostru şi pentru a-l 
transforma într-un loc în ca-
re să ne placă să trăim, să 
studiem, să muncim sau să 
ne întemeiem o familie.

Proiectele fi nalizate le cu-
noaşteţi, dar acum trebuie să 
privim înspre viitor la proiec-

tele importante pe care, cu aju-
torul dumneavoastră, le-am în-
ceput: centura metropolitană, 
trenul metropolitan, metroul, 
culoar verde de mobilitate du-
rabilă pe malurile Someşului 
Gilău-Bonţida, Spitalul regio-
nal de urgenţă, Spitalul mono-
bloc pentru copii, Centrul in-
tegrat de transplant, progra-
mul de investiţii în moderni-
zarea şi extinderea şcolilor, gră-
diniţelor şi creşelor, un Centru 
de inovare şi cercetare în par-
teneriat cu universităţile, ra-
cordarea întregului judeţ la re-
ţeaua de apă şi canalizare, ex-
tinderea Parcului Etnografi c 
“Romulus Vuia”.

Proiectele majore ale jude-
ţului nu le putem duce la bun 
sfârşit singuri. Avem nevoie de 
sprijin din partea Parlamentu-
lui şi a Guvernului României. 
Este necesar ca la Bucureşti să 
avem un Guvern care să aibă 
în programul său proiectele 
majore de investiţii ale Cluju-
lui, iar Guvernul PNL a cu-
prins în Planul Naţional de In-
vestiţii şi Relansare Economi-
că aceste proiecte.

România va primi fonduri 
europene în valoare totală de 
80 de miliarde de euro în urmă-

torii ani prin planul de redresa-
re stabilit la nivelul Uniunii Eu-
ropene. Este important să avem 
susţinerea Parlamentului şi a 
Guvernului României pentru a 
benefi cia de această oportuni-
tate de fi nanţare pentru proiec-
tele noastre. Resursele locale nu 
sunt sufi ciente.

În 6 decembrie 2020 avem 
şansa de a alege continuarea 
şi susţinerea proiectelor noas-
tre, avem nevoie de o guver-
nare liberală care să ne ofe-
re acces la resursele pe care 
Clujul le merită.

Ştim că sunt vremuri grele, 
ştim că mulţi dintre noi nu ne 
putem gândi acum la alegerile 
parlamentare, dar democraţia, 
ca peste tot în lume, trebuie să 
meargă mai departe, pentru bi-
nele nostru, al tuturor. Este ne-
voie să dăm dovadă de respon-

sabilitate şi solidaritate. De a-
ceea, vă rugăm nu doar să ve-
niţi la vot pe 6 decembrie 2020 
şi să votaţi echipa PNL Cluj 
pentru Parlamentul României, 
dar şi să aveţi grijă de dumnea-
voastră, de cei dragi şi să luaţi 
toate măsurile de siguranţă re-
comandate. Împreună vom de-
păşi această perioadă grea şi 
vom reuşi să continuăm dez-
voltarea României şi a judeţu-
lui Cluj!

Cu aleasă consideraţie,

Emil Boc,
Primarul Municipiului 

Cluj-Napoca

Alin Tişe,
Preşedintele Consiliului ju-

deţean Cluj

Daniel Buda,
Europarlamentar şi Preşe-

dintele PNL Cluj.’’

Mesajul liderilor PNL Cluj, Emil Boc, Alin Tişe şi Daniel Buda 
pentru clujeni: “Proiectele majore ale judeţului 
nu le putem duce la bun sfârşit singuri. Avem nevoie 
de sprijin din partea viitorilor deputaţi şi senatori”

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Naţional Liberal Filiala Cluj, cod AEP 11200025. Tiraj 2500 exemplare
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 
a iniţiat licitaţia pentru 
execuţia lucrărilor 
în cadrul obiectivului 
de investiţii „Park and 
Ride” din vecinătatea 
Aeroportului 
Internaţional „Avram 
Iancu” din Cluj-Napoca 
la începutul lunii 
septembrie a acestui an.

Etapa de evaluare califi -
care şi tehnică se va înche-
ia în data de 31 ianuarie 2021, 
urmând apoi ca un câştigă-
tor să fi e desemnat. Cei şa-
se ofertanţi sunt:
– Diferit AG (lider), cu sub-
contractorii Energo Power, Al-
timate, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei, Bau-
trust şi Diferit SRL;
– TCI Contractor General (li-
der), împreună cu Elis Pava-
je, Abcony Serv, Antrepriza 
de Reparaţii şi Lucrări ARL 
Cluj, Ianus SRL, Das Engine-
ering Grup, Metal KLS şi Ama-
house SRL;
– Asocierea Electrogrup (li-
der) şi Viarom Construct;
– Asocierea Concelex (lider), 
Regia Autonomă a Domeniu-

lui Public (RADP) Cluj-Napo-
ca, DE Construct Project Con-
sult, Avitech CO SRL;
– Asocierea MIS GRUP (lider), 
Dianova Instal, Meva Concept, 
MIS GRUP, Helinick, Mega-
mix Comimpex, Elron Energy 
CO, Loyal Center SRL
– Asocierea Nord Conforest 
(lider), Drum Asfalt, Mega-
mix Comimpex, Electroplus, 
Abcony Serv, Last Chance.

Majoritatea fi rmelor deru-
lează şi alte contracte în mu-
nicipiul Cluj-Napoca sau au 
realizat deja lucrări la obiec-
tive de investiţii din oraş.

Peste 860 de locuri 
de parcare

Lucrările la park & ride 
vor consta în amenajarea 
accesului din Drumul Naţi-
onal şi a unei platforme pen-
tru zona de parcare, cu 863 
de locuri de parcare, acce-
se auto şi pietonale cu do-
tările aferente, dar şi o sta-
ţie de bike sharing.

De asemenea, este prevă-
zută şi amenajarea unui ter-
minal tip autogară şi o pia-
ţetă publică. În ceea ce pri-
veşte Corpul C1, parterul clă-
dirii va asigura spaţii de aş-

teptare, recepţie, cafenea, 
spaţii tehnice şi grupuri sa-
nitare pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a activi-
tăţilor specifi ce unui termi-
nal iar etajul va adăposti o 
zonă de servicii publice.

Durata estimată de exe-
cuţie a lucrărilor este de 
maxim 16 luni de la data 
emiterii ordinului de înce-
pere a execuţiei lucrărilor, 
în care se va include şi pe-
rioada de timp friguros. Va-
loarea totală estimată a lu-
crărilor este de 45.704.665,74 
de lei (fără TVA).

„Luptă” în 6 pentru park & ride
Șase companii şi asocieri de firme şi-au depus ofertele 
pentru realizarea lucrărilor la primul park & ride din judeţul Cluj

Consiliul Judeţean a iniţiat licitaţia pentru execuţia lucrărilor în cadrul obiectivului de investiţii 
„Park and Ride” din vecinătatea Aeroportului Internațional Cluj-Napoca

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Două proiecte importante 
de investiţii din Piaţa 
Mărăşti şi zona Expo 
Transilvania vor schimba 
faţa cartierului clujean, 
a declarat Ovidiu 
Cîmpean (foto), directorul 
de Dezvoltare Locală 
şi Management Proiecte 
din Primăria Cluj-Napoca.

Este vorba despre proiec-
tul de regenerare urbană a zo-
nei verzi Expo Transilvania, 
ce vizează amenajarea şi ex-
tinderea Parcului Aurel Vlai-
cu, amenajarea străzilor adi-
acente după conceptul „Walka-
ble and Smart City” şi con-
struirea unui parking, respec-
tiv un proiect similar de revi-
talizare a zonei Piaţa Mărăşti 
şi a străzilor adiacente.

„Programele de investiţii 
«Clujul Verde» şi «Cluj-Napo-
ca – Oraş pentru pietoni» con-
tinuă cu noi proiecte. Am lan-
sat licitaţia pentru serviciile 
de proiectare pentru trei obiec-
tive importante în cartierul 
Mărăşti: parc în zona Expo 
Transilvania, reamenajarea 
străzii Dâmboviţei şi a străzi-
lor adiacente după modelul 
străzii Molnar Piuariu (Walka-

ble City) şi construirea unui 
parking suprateran în zona 
IRA. Proiectele vor putea fi  fi -
nanţate din fonduri europene 
prin Programul Operaţional 
Regional 2021-2027 sau prin 
alte programe europene”, a 
declarat Ovidiu Cîmpean.

În proiect vor fi  cuprinse 
Parcul Aurel Vlaicu, Expo Tran-
silvania şi străzile adiacente: 
strada Dâmboviţei, strada Ia-
lomiţei, strada Tribunul Vlă-
duţiu, Aleea Dâmboviţei. Aces-
tea vor benefi cia de piste de 
biciclete, trotuare, echipamen-
te cu tehnologie de tip „Smart 
City” (de exemplu bănci cu 
prize USB, staţii pentru încăr-
carea maşinilor/ bicicletelor/ 
trotinetelor electrice).

De asemenea, proiectul 
propune crearea unor parcur-
suri coerente, cu condiţii con-
fortabile de circulaţie şi tra-
versare pentru pietoni şi cu 
atribute peisagistice: trotua-
re late, fără obstacole, vege-
taţie, mobilier stradal de ca-
litate şi piste pentru biciclişti, 
respectiv realizarea unui 
parking. Totodată, la Expo 
Transilvania vor fi  pregătite 
şi facilităţi sportive, a com-
pletat Ovidiu Cîmpean, pen-
tru monitorulcj.ro.

Mărăștiul devine 
„cartier pentru pietoni”
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Municipiul Gherla 

a scăpat de carantină, 

azi-dimineaţa, deoarece 

rata de infectare cu noul 

coronavirus a scăzut.

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a anunţat, 

miercuri seară, faptul că mu-

nicipiul Gherla va ieşi din ca-

rantină, începând de astăzi, 

3 decembrie, la ora 05:00, de-

oarece „rata de infectare cu 

noul coronavirus a scăzut”.

Municipiul Gherla a stat în ca-

rantină aproape o lună, din data 

de 5 noiembrie, iar carantina a 

fost prelungită de două ori.

Când s-a implementat mă-

sura carantinării zonale pen-

tru prima dată, incidenţa în 

municipiu a fost de 8,44 in-

fectări la mia de locuitori.

Rata de infectare a 
scăzut la 5,17, în Gherla

În zilele următoare, inci-

denţa a crescut în mod con-

siderabil, ajungând chiar la 

10,38 infectări la mia de locu-

itori miercuri, 18 noiembrie, 

când s-a anunţat prima dată 

prelungirea măsurii de caran-

tinare pentru încă 7 zile.

În prezent, rata de infec-

tare cu COVID-19 în Gher-

la este de 5,17 cazuri la mia 

de locuitori.

Astfel, în urma analize-

lor de risc a Direcţiei de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj, 

s-a hotărât că nu mai este 

necesară prelungirea caran-

tinei în municipiu.

Municipiul Gherla scapă de carantină

MIRCEA ABRUDEAN | prefectul județului Cluj

 „Având în vedere scăderea ratei incidenței 
în municipiul Gherla la 5,17, precum și analiza 
de risc a DSP, nu se mai impune prelungirea 
carantinei, aceasta urmând a fi  ridicată 
în 3 decembrie la ora 05:00.“

Carmen LUCUŢ
Bianca ORGA
redactia@moitorulcj.ro
Din sursele monitorulcj.ro, 

doi pacienţi care au fost 

confi rmaţi pozitiv cu 

COVID-19 şi au cerut să fi e 

internaţi în spital ar fi  fost 

informaţi că acest lucru nu 

este posibil. Personalul de 

pe ambulanţa care s-a pre-

zentat la domiciliul pacien-

ţilor infectaţi le-ar fi  spus că 

spitalele COVID-19 din Cluj 

„nu mai au locuri libere”.

Reporterii monitorulcj.ro 

au luat legătura cu prefectul 

judeţului Cluj, Mircea Abru-

dean, şi şeful Direcţiei de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj, dr. 

Mihai Moisescu-Goia, pentru 

a cere explicaţii cu privire la 

această situaţie.

Prefectul a declarat că spi-

talele din Cluj „nu sunt de-

păşite de situaţie” şi că „mai 

sunt paturi libere” destinate 

pacienţilor COVID-19, dar din 

cauză că locurile se eliberea-

ză şi se ocupă de la oră la 

oră, s-ar putea ca unele per-

soane să nu poată fi  interna-

te în momentul în care au su-

nat la Urgenţe.

Până la închiderea ediţi-

ei, în spitalele din judeţ exis-

tau peste 700 de paturi nor-

male şi 75 de locuri la sec-

ţia de Anestezie-Terapie In-

tensivă (ATI), destinate pa-

cienţilor cu COVID-19.

„Locurile sunt fl uctuante 

de la o oră la alta. În acest 

moment mai sunt locuri. Avem 

peste 700 locuri COVID-19 în 

judeţ şi 75 la ATI. Se eliberea-

ză locuri în fi ecare oră de că-

tre cei care sunt evaluaţi me-

dical şi pot fi  trataţi la domi-

ciliu. Depinde de momentul 

în care sună, depinde de am-

bulanţă şi de unde e persoa-

na respectivă”, a declarat pre-

fectul Clujului.

Şef DSP Cluj: „Sistemul 
medical merge, dar difi cil!”

Dr. Mihai Moisescu-Goia, 

şeful DSP Cluj, susţine că ju-

deţul „nu este încă depăşit de 

situaţie”. Totuşi, sistemul me-

dical funcţionează difi cil, dar 

trebuie păstrat un echilibru 

între locurile pentru pacienţii 

COVID-19 şi cei care au alte 

patologii, a explicat acesta.

„Momentan, trebuie să gă-

sim soluţii ca să ne descurcăm 

cu ceea ce avem, pentru că nu 

putem scădea numărul de pa-

turi pentru cei non-COVID-19. 

Aceştia nu au scăzut ca număr. 

Atunci trebuie să avem o balan-

ţă între ei. Nu putem să trans-

formăm toate spitalele în unităţi 

suport COVID-19 şi să rămână 

cei care nu au virusul fără locuri 

de tratament. Este o balanţă foar-

te fragilă, dar momentan siste-

mul merge, difi cil, dar după cum 

se vede, încă merge”, a declarat 

Mihai Moisescu-Goia.

Dacă se va ajunge la capaci-

tatea maximă, iar pacienţii in-

fectaţi cu COVID-19 nu vor mai 

putea fi  gestionaţi, se va alege o 

alternativă care să nu îi pună în 

defavoare pe ceilalţi pacienţi din 

spitale, a mai arătat şeful DSP.

„Dacă vom ajunge să fi e 

prea multe cazuri şi se va 

depăşi capacitatea maximă, 

vom lua o decizie şi vom a-

lege alternativa cea mai efi -

cientă pentru întreg sistemul. 

Momentan, locurile pe care 

le avem fac faţă, dar difi cil”, 

a recunoscut dr. Mihai Moi-

sescu-Goia.

Foto: Dr. Mihai Moisescu-Goia, 
şeful DSP Cluj, susţine că judeţul 

„nu este încă depăşit de situaţie”

„Loteria” locurilor 
în spitalele din Cluj!
Spitalele din Cluj fac față cu greu cazurilor de COVID-19: 
„Locurile sunt fluctuante de la o oră la alta!”
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Cu ocazia Zilei Naţionale a 

României, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu“ Cluj-Napoca a 

fost decorată de preşedinte-

le Klaus Iohannis.

UMF Cluj-Napoca a pri-

mit Ordinul Meritul Sanitar 

în grad de Cavaler, „în semn 

de recunoştinţă pentru ca-

litatea procesului educaţio-

nal şi a excelenţei academi-

ce, pentru efortul important 

depus în contextul măsuri-

lor de combatere a pande-

miei de COVID-19”.

Preşedintele României i-a 

înmânat distincţia lectoru-

lui prof. dr. Anca Buzoianu 

în cadrul unei ceremonii re-

strânse, la Bucureşti. Decre-

tul prin care s-a acordat din-

stincţia universităţii din 

Cluj-Napoca a fost publicat 

în Monitorul Oficial.

„Mă bucur enorm că efor-

turile noastre, ale conduce-

rii, cadrelor didactice, stu-

denţilor şi personalului ad-

ministrativ, ale întregii comu-

nităţi academice, sunt recu-

noscute şi apreciate la cel mai 

înalt nivel, că reprezentăm 

un model de implicare în so-

cietate prin rolul pe care ni 

l-am asumat pentru binele co-

munităţii în care ne desfăşu-

răm activitatea. Această dis-

tincţie ne onorează şi ne mo-

tivează să continuăm să sus-

ţinem performanţa în medici-

na din România”, a declarat 

prof. dr. Anca Dana Buzoia-

nu, rectorul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Klaus Iohannis a trans-

mis, în discursul său din ca-

drul ceremoniei de decora-

re, că de Ziua Naţională se 

onorează meritele celor ca-

re îşi pun viaţa în slujba pro-

tejării cetăţenilor români, a 

identităţii naţionale, a valo-

rilor şi a instituţiilor funda-

mentale ale statului român.

„Indiferent dacă munca 

medicilor s-a derulat în ţa-

ră sau peste graniţe, este im-

presionant modul în care 

aceştia s-au pus în slujba 

luptei contra pandemiei, in-

diferent de frontul în care a 

fost nevoie de ei. Tot impre-

sionant este şi modul în ca-

re cei care urmează să intre 

în această nobilă meserie au 

înţeles să urmeze valorile 

profesiei şi să devină volun-

tari în spital, pentru a su-

plimenta numărul de salva-

tori. Mobilizarea mediului 

universitar pentru a-şi aju-

ta colegii din spitale stă sub 

semnul solidarităţii şi este 

un model demn de urmat 

pentru noi toţi”, a transmis 

preşedintele României.

UMF Cluj-Napoca, decorată cu Ordinul Meritul Sanitar 
în grad de Cavaler pentru implicarea în lupta cu COVID-19

¤ Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 
București

¤ Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca

¤ Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

¤ Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara

¤ Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

¤ Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova”

Universitățile decorate cu Ordinul 
Meritul Sanitar în grad de Cavaler

Rectorul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu 
primind distincţia din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis

Ce se va întâmpla după 

ce te vei vaccina împotriva 

COVID-19? Răzvan 

Cherecheş, specialist în 

sănătate publică, a răspuns 

la câteva întrebări legate 

de ce se va întâmpla după 

ce va începe vaccinarea, 

şi a oferit câteva informaţii 

despre vaccin şi întregul 

proces de vaccinare.

Răzvan Cherecheş, şeful De-

partamentului de Sănătate Publi-

că din cadrul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a răs-

puns la mai multe întrebări în le-

gătură cu vaccinul anti-COVID-19. 

Una dintre întrebări este legată de 

scăderea semnifi cativă a riscului 

de infectare cu COVID19, după 

vaccinare, iar răspunsul este că 

„da”: „Vaccinul previne exprima-

rea bolii prin atacarea virusurilor 

SARS-CoV-2 cu anticorpii dezvol-

taţi ca urmare a vaccinului.”

Dar, asta nu înseamnă că 

persoana care se vaccinează va 

fi  în totalitate protejată şi că nu 

va mai trebui să îşi facă griji cu 

privire la COVID-19. Niciun vac-

cin nu are efi cacitate 100%, iar 

specialistul spune că există şan-

se mici ca persoana în cauză să 

nu fi e protejată în procent de 

5%, când vine vorba de vacci-

nurile Pfi zer şi Moderna.

Masca, obligatorie 
sau nu după ce 
te-ai vaccinat?

Multă lume se întreabă da-

că va mai fi  nevoită să poarte 

masca de protecţie după ce se 

va vaccina, iar răspunsul este 

„categoric da”. La fel şi în cazul 

păstrării distanţării fi zice şi a 

spălatului frecvent pe mâini.

„Vacinurile anti-COVID-19 

protejează împotriva bolii simp-

tomatice, dar cum protecţia nu 

este de 100% – măsurile de con-

trol (măşti, igienă, distanţare) 

vor trebui să continue cel puţin 

până în toamna viitoare (depin-

de de succesul vaccinării)”, es-

te de părere Răzvan Cherecheş.

Chiar şi după vaccinare, petre-

cerea timpului în spaţii aglomera-

te precum restaurante şi baruri nu 

este recomandată. Imunitatea ge-

nerată de vaccinuri va fi  comple-

tă doar după aproximativ 3 săp-

tămâni după administrarea dozei 

nr. doi de vaccin. A doua doză se 

va administra „la distanţă de o lu-

nă de la prima doză”. Astfel, apro-

ximativ după 7 săptămâni, proce-

sul de imunizare va fi  complet.

Vom reveni la normal 
după ce începe 
vaccinarea?

Răzvan Cherecheş a răs-

puns şi la o întrebare referi-

toare la întoarcerea la norma-

litate după vaccinarea de CO-

VID-19. Mai exact, întrebarea 

era formulată astfel: „După ce 

începe vaccinarea, vom ajun-

ge repede la imunitatea de 

grup, vom elimina COVID-19 

şi vom reveni la normal?”

Răspunsul a fost „nu”, fi -

indcă numărul de vaccinuri 

va fi  limitat, iar o parte din 

populaţie va refuza să se vac-

cineze. Imunitatea de grup se 

va forma, cel mai probabil, în 

doar 2-3 ani.

Chiar şi după vaccinarea cu 

ambele doze, virusul SARS-CoV-2 

va mai putea fi  transmis la alte 

persoane. Încă nu există sufi ci-

ente studii efectuate pentru a 

putea spune în ce măsură pre-

vine transmiterea, dar se ştie că 

acesta previne simptomele spe-

cifi ce virusul. Astfel, regulile sa-

nitare vor continua.

Mulţi oameni se întreabă da-

că vaccinurile anti-COVID-19, dez-

voltate în acest an, sunt sigure 

pentru administrare, fi indcă unii 

dintre ei nu s-ar vaccina de frică. 

Răzvan Cherecheş susţine că vac-

cinurile dezvoltate pentru a com-

bate lupta cu COVID-19 sunt „cât 

se poate de sigure”.

„Vaccinurile anti-COVID-19 

au trecut prin exact aceleaşi eta-

pe ca şi vaccinurile care durea-

ză 10 ani – au avut fi nanţare mai 

mare, mult mai multe persoane 

implicate + cercetarea pe vac-

cinurile mARN durează de 30 de 

ani (acum au aplicat rezultate-

le)”, a explicat specialistul.

„Dacă încă nu aţi găsit su-

fi ciente informaţii despre vac-

cin şi aveţi reţineri privind vac-

cinarea împotriva COVID-19, 

atunci va trebui să căutaţi in-

formaţii direct de la sursele 

competente, cum ar fi  specia-

lişti în sănătate publică, boli in-

fecţioase, epidemiologi. Pentru 

a nu fi  dezinformat evită să as-

culţi sfaturile sau opiniile per-

soanelor care nu au pregătire 

specifi că pe acest domeniu”, a 

sfătuit Răzvan Cherecheş.

Restricţiile nu vor dispărea 
după vaccinarea anti-COVID-19!
Răzvan Cherecheș, expert UBB: „Vom purta mască până cel puţin toamna viitoare”

Răzvan Cherecheş, şeful Departamentului de Sănătate Publică din cadrul UBB Cluj-Napoca, 
a răspuns la mai multe întrebări vitale în legătură cu vaccinul anti-COVID-19

Dr. Valeriu Gheorghiţă, 

medicul coordonator al 

campaniei de vaccinare 

din ţara noastră, a vorbit 

despre situaţia la zi în 

ceea ce priveşte vaccina-

rea anti-COVID-19.

Conform specialistului, Ro-

mânia ar putea să scape de-

fi nitiv de coronavirus abia în 

toamna lui 2021, atunci când 

vaccinul va fi  administrat la 

70% din totalul populaţiei.

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a anunţat 

că vaccinul urmează să a-

jungă în următoarea perioa-

dă în România, iar procesul 

de vaccinare va putea cel 

târziu în primăvară. Valeriu 

Gheorghiţă este coordona-

torul campaniei şi omul în 

care îşi pun toate speranţe-

le românii pentru stoparea 

răspândirii coronavirusului.

„Ne dorim o campanie ca-

re să funcţioneze neîntrerupt 

astfel încât să avem, spre fi -

nalul verii şi începutul toam-

nei lui 2021, 10-15 milioane 

de persoane vaccinate. Asta 

înseamnă 60-70% de persoa-

ne vaccinate, un procent echi-

valent cu eliminarea trepta-

tă a pandemiei. Asta ne va 

ajuta să revenim cât de cât 

la normalitate”, a spus Ghe-

orghiţă, într-o intervenţie la 

Digi24.

1.000.000 de doze 
de vaccin în prima tranşă

Coordonatorul campaniei 

de vaccinare a anunţat că Ro-

mânia va primi aproximativ 

1.000.000 de doze de vaccin 

anti-COVID-19, care vor fi  su-

fi ciente pentru întreg perso-

nalul din sistemul medical. 

De asemenea, dr. Valeriu Ghe-

orghiţă a anunţat că au fost 

identifi cate deja locaţiile pen-

tru vaccinare.

„În jur de 500.000 de an-

gajaţi din sistemul medical, 

cei din cadrul Direcţiilor de 

asistentă socială, circa 3.500 

de oameni, şi cei din centre-

le destinate persoanelor vul-

nerabile, aproximativ 15.000 

de persoane vor primi vacci-

nurile din prima tranşă”, a 

completat Valeriu Gheorghiţă 

la postul de ştiri.

România ar putea scăpa de COVID-19 
abia în toamna lui 2021
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 
domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţi-
nerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. Per-
mis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.01.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-
on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu carac-
ter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regula-
mentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (sta-
bilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la 
iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist 
Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și 
https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

PUBLICITATE

Agenţia Spaţială 

Europeană (ESA) a făcut 

un prim pas în direcţia 

depoluării spaţiului, după 

ce a semnat un contract 

cu un start-up elveţian, 

ClearSpace, pentru a lansa 

prima misiune din lume – 

la care participă şi entităţi 

de cercetare şi industriale 

din România – ce vizează 

curăţarea deşeurilor de pe 

orbita Terrei, deschizând 

astfel calea spre apariţia 

unei noi pieţe în domeniul 

spaţial, informează AFP.

Misiunea comercială, cu 

un buget total de 100 de mi-

lioane de euro – dintre care 

86 de milioane de euro inves-

tiţi de ESA – este prevăzută 

pentru 2025 şi va avea drept 

ţintă un fragment din fosta ra-

chetă europeană Vega. Deşe-

ul vizat, un adaptor de sarci-

nă utilă „Vespa”, cu greuta-

tea de 112 kilograme, a rămas 

pe orbita joasă la altitudinea 

de 800 de kilometri, în 2013.

Peste 23.000 de obiecte 
„plutesc” în spațiu

„Spaţiul este o infrastruc-

tură pe care trebuie să o păs-

trăm curată. Avem o respon-

sabilitate faţă de mediu, atât 

pe Terra, cât şi pe orbită”, a 

declarat directorul general al 

ESA, Jan Worner, într-o con-

ferinţă de presă organizată în 

format online.

Pentru ESA şi cele 22 de 

state membre, această coman-

dă este una inedită, întrucât 

„noi nu am încredinţat nicio-

dată un contract cu o astfel 

de amploare unui mic start-

up”, a precizat Eric Morel de 

Westgayer, directorul depar-

tamentului industrial şi de 

achiziţii din cadrul ESA.

„Avem şi responsabilitatea 

de a susţine economia euro-

peană, iar eu sper că misiu-

nea ClearSpace va deschide o 

nouă piaţă în viitor”, a adău-

gat Jan Worner.

Mai multe demonstraţii ce 

vizau înlăturarea unui deşeu 

spaţial au fost realizate în tre-

cut, însă aceasta va fi  prima 

misiune în cadrul căreia un 

satelit „curăţător” va viza în 

mod direct un deşeu real du-

pă debutul cuceririi spaţiale.

„Atunci când Sputnik a fost 

lansat în 1957, unii au crezut 

că vedeau satelitul de pe Ter-

ra... Dar, în realitate, era vor-

ba despre treapta superioară 

a lansatorului”, a reamintit 

directorul ESA.

După aproape 60 de ani de 

activitate spaţială şi peste 5.500 

de lansări în spaţiu, aproxima-

tiv 23.000 de obiecte cu dia-

metre mai mari de 10 centime-

tri gravitează în jurul Terrei, 

în derivă, formând un nor de 

deşeuri: foste rachete, fragmen-

te de sateliţi rămase pe orbită 

după diverse explozii, sateliţi 

întregi ajunşi la sfârşitul ciclu-

rilor lor de funcţionare. „Pe or-

bită se afl ă tot felul de obiec-

te, chiar şi o şurubelniţă scă-

pată din mână de un astrona-

ut”, a declarat Luisa Innocen-

ti, directoarea biroului CleanS-

pace din cadrul ESA.

Problema deşeurilor 
spaţiale se va accentua

Gravitând cu viteze mari 

(28.000 de kilometri pe oră, 

echivalentul parcurgerii dis-

tanţei Paris – Marsilia în trei 

minute – n.r.), aceste deşeuri 

prezintă un risc sporit de co-

liziune, care nu doar că poa-

te să distrugă sateliţii opera-

ţionali şi serviciile lor (mete-

orologie, GPS, monitorizarea 

Terrei), ci generează şi noi de-

şeuri, provocând o reacţie în 

lanţ – denumită Sindrom 

Kessler – „pe care am fi  inca-

pabili să o oprim”, a explicat 

Luisa Innocenti.

Problema deşeurilor spaţia-

le se va accentua odată cu lan-

sarea programată a unor con-

stelaţii compuse din zeci de mii 

de mici sateliţi de către SpaceX, 

OneWeb şi Blue Origin, care 

vor creşte „într-o manieră ex-

ponenţială” populaţia de deşe-

uri afl ate pe orbita joasă, a pre-

cizat Rolf Densing, director de 

operaţiuni în cadrul ESA.

Unul dintre sateliţii Star-

link, o constelaţie lansată de 

compania SpaceX, condusă 

de Elon Musk, a fost deja foar-

te aproape de a provoca o co-

liziune în 2019, obligând ESA 

să devieze traiectoria sateli-

tului său Aeolus.

Însă astfel de manevre de 

evitare generează costuri şi dis-

funcţionalităţi ale serviciilor sa-

telitare timp de mai multe zi-

le. „De aici apare necesitatea 

curăţării trecutului prin elimi-

narea de pe orbită a obiectelor 

spaţiale ajunse la sfârşitul ci-

clului de funcţionare. Trebuie 

să încetăm să mai poluăm spa-

ţiul, întrucât societatea noastră 

modernă depinde de el”, a adă-

ugat Luisa Innocenti.

România participă la „curățarea” orbitei!
Agenția Spațială Europeană deschide calea spre curățarea orbitei Terrei, cu o misiune amplă 
la care participă și România. Peste 23.000 de obiecte gravitează în derivă în jurul Terrei.

Agenţia Spaţială Europeană a făcut un prim pas în direcţia depoluării spaţiului. În cadrul misiuniI participă și România.

Misiunea ClearSpace se 
anunţă una delicată: no-
ul dispozitiv va trebui mai 
întâi să observe mișcarea 
adaptorului Vespa – im-
posibil de monitorizat de 
pe Terra – pentru putea 
apoi să îl capteze, prin-
zându-l cu cele patru bra-
ţe robotizate ale sale, ca-
re se aseamănă cu tenta-
culele unei caracatiţe. 
Miza este să se evite ca 
Vespa să scape în urma 
contactului cu dispozitivul 
ClearSpace și ca braţul 
robotizat al acestuia să 
nu se sfărâme, fapt care 
ar genera noi deșeuri or-
bitale.

După ce va fi capturat, 
adaptorul Vespa va fi 
scos de pe orbită, apoi 
se va dezintegra în at-
mosferă, odată cu sate-
litul său „curăţător”.

Pe viitor, inginerii de la 
ClearSpace vor să elimine 
de pe orbită și deșeuri mai 
mari și chiar mai multe 
astfel de obiecte în același 
timp, a precizat directorul 
general al acestui start-up, 
Luc Piguet, care consideră 
că „piaţa este destul de 
mare pentru a permite a-
pariţia și altor companii 
concurente”.

Start-up-ul elveţian, susţi-
nut de Ecole Polytechnique 
Federale din Lausanne, a 
primit fi nanţări de la 20 
de companii din opt ţări 
membre în cadrul ESA 
(Elveţia, Republica Cehă, 
Germania, Marea Britanie, 
Polonia, Suedia, 
Portugalia și România).

Misiunea 
ClearSpace va fi 
una delicată

Pentru lupta împotriva 

schimbărilor climatice, 

un grup de oameni 

de știință au inventat 

o „frunză artifi cială” 

care absoarbe dioxidul 

de carbon (CO2) 

din mediul înconjurător 

și se transformă în meta-

nol, un combustibil 

cu ardere curată.

Plantele verzi sunt sur-

se naturale de oxigen către 

pământ prin procesul de fo-

tosinteză. 

Ele absorb dioxidul de car-

bon pentru a produce gluco-

ză, oxigen și apă.

„Am încercat să găsesc o 

nouă modalitate de a imita 

fotosinteza în natură, unde 

frunzele transformă dioxi-

dul de carbon și apa cu lu-

mina soarelui, pentru a pro-

duce glucoză și oxigen. 

Motivația este reducerea emi-

siilor de dioxid de carbon, 

un gaz cu efect de seră și, 

sperăm, reducerea încălzirii 

globale și furnizarea de ener-

gie durabilă”, a declarat cer-

cetătorul principal Yimin 

Wu, profesor de inginerie la 

Universitatea din Waterloo, 

potrivit playtech.ro.

Acest proces natural a in-

spirat o tehnologie inovatoa-

re pentru a absorbi CO2, a-l 

descompune în metanol și a 

elibera oxigen. 

Potrivit savanților, aproxi-

mativ 72% din CO2 este trans-

format în metanol, cel mai 

simplu alcool cunoscut.

Cum funcționează 
„frunza artifi cială”?

„Frunza artificială” imi-

tă procesul de fotosinteză 

cu ajutorul unui fotocatali-

zator numit oxid de cupru. 

În natură, fotocatalizatorul 

este clorofila, un pigment 

natural care captează ener-

gia din soare, pentru a 

declanșa procesul. 

Oxidul de cupru este o 

pulbere de culoare roșiatică 

sau maronie, care este abun-

dentă în natură.

Frunzele și oxidul de cu-

pru sunt încălzite în apă pen-

tru a permite evaporarea me-

tanolului, astfel încât să poa-

tă fi  colectat sub formă de 

combustibil la sfârșitul pro-

cesului. Când temperatura 

apei crește până la un anu-

mit punct, dioxidul de car-

bon este trecut prin ea și lu-

mina albă este direcționată 

în soluție. Glucoza, acetatul 

de cupru, hidroxidul de so-

diu și dodecilul sulfat de so-

diu sunt, de asemenea, adă-

ugate în apă pentru a crea 

un combustibil mai efi cient 

și mai utilizabil.

Tehnologia este încă în 

curs de dezvoltare și va du-

ra mulți ani până să fie co-

mercializată. Cu toate aces-

tea, savanții intenționează 

să-l elibereze în diferite eta-

pe, pentru a se potrivi ne-

voilor industriale. Se lucrea-

ză la proiect din 2015 și, în 

cele din urmă, s-a înregis-

trat un avans semnificativ 

în acest an.

„Frunza” artificială care aspiră CO2 
și produce combustibil curat
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Ministrul rus de Externe, 

Serghei Lavrov, a califi cat 

drept „iresponsabil” ape-

lul lansat de Maia Sandu, 

câştigătoarea pro-euro-

peană a alegerilor prezi-

denţiale din Republica 

Moldova, de retragere a 

trupelor ruse de pe terito-

riul ţării, relatează AFP.

„Este puţin probabil ca 

acest lucru să ajute la o so-

luţionare şi să putem accep-

ta astfel de cereri, destul de 

iresponsabile”, a reacţionat 

Lavrov, în cadrul unei confe-

rinţe de presă.

De la începutul anilor ’90, 

forţele ruse sunt desfăşurate 

în Transnistria, un teritoriu 

pro-rus care s-a separat de 

Moldova după prăbuşirea 

URSS. Soldaţii ruşi participă 

în special la o operaţiune de 

menţinere a păcii în cadrul 

unui acord de pace semnat în 

1992 şi care a pus capăt unui 

confl ict armat între Chişinău 

şi Transnistria, confl ict care 

s-a soldat cu 1.000 de morţi.

Potrivit Radio Chişinău, Ma-

ia Sandu a declarat luni, într-o 

conferinţă de presă la Chişi-

nău, că nu există niciun acord 

semnat de Republica Moldo-

va prin care să fi e permisă sta-

ţionarea grupului operativ al 

forţelor ruse în regiunea trans-

nistreană, precum şi a muni-

ţiei militare. „Obiectivul nos-

tru este să obţinem retragerea 

forţelor ruse de pe teritoriul 

Moldovei”, a subliniat ea.

Trupele ruseşti, „afară” 
din Moldova

Preşedintele ales al Repu-

blicii Moldova a precizat că 

poziţia ofi cială a Chişinău-

lui „este şi va fi  în continu-

are” ca aceste trupe şi mu-

niţia militare trebuie să fi e 

retrase de pe teritoriul Re-

publicii Moldova.

Referitor la statutul paci-

fi catorilor ruşi, Maia Sandu 

a reiterat poziţia exprimată 

şi anterior de Chişinău po-

trivit căreia misiunea de pa-

cifi care trebuie să fi e trans-

formată în una civilă, sub 

mandatul OSCE.

Confruntată în acest an cu 

mişcări de protest în Belarus 

şi Kârgâzstan, în ceea ce con-

sideră a fi  zona sa de infl uen-

ţă, Rusia l-a susţinut în mod 

deschis pe rivalul Maiei San-

du, preşedintele în exerciţiu 

Igor Dodon, notează AFP.

Rusia respinge retragerea 
trupelor din Moldova

Preşedintele în exerciţiu 

Donald Trump a făcut alu-

zie că ar putea candida 

din nou la preşedinţia 

SUA în 2024, afi rmând în 

faţa invitaţilor la o recep-

ţie privată la Casa Albă 

că, dacă acţiunile de con-

testare a rezultatului 

votului eşuează anul 

acesta, „ne vedem peste 

patru ani”, relatează dpa.

Într-o înregistrare video 

postată pe Facebook de un 

invitat la respectivul eveni-

ment, Trump le-a spus oas-

peţilor săi că el „a câştigat 

alegerile” iar rezultatele „au 

fost trucate” împotriva sa, la 

câteva ore după ce procuro-

rul general William Barr de-

clarase într-un interviu că De-

partamentul Justiţiei nu a gă-

sit nicio dovadă a vreunei fra-

ude electorale pe scară largă.

„A fost fără îndoială un 

an neobişnuit. Noi am câş-

tigat alegerile, dar lor nu le 

place asta”, a spus Trump. 

Vorbind despre eforturile sa-

le de contestare în justiţie a 

rezultatelor, Trump a remar-

cat: „Dar au fost patru ani 

incredibili!”. „Încercăm să 

facem încă patru ani, în caz 

contrar ne vedem peste pa-

tru ani”, a afi rmat Donald 

Trump, conform dpa.

În scurtele sale remarci la 

recepţia ocazionată de apro-

piatele sărbători de sfârşit de 

an, Trump a spus: „Am vrut 

să vă spun Crăciun fericit. 

Un an nou fericit, va fi  un an 

grozav!”. De partea cealaltă, 

Casa Albă nu a răspuns ime-

diat la o cerere de comenta-

rii din partea dpa. Înregistra-

rea video a fost postată de 

un ofi cial al Partidului Repu-

blican din Oklahoma.

Comentariile lui Trump in-

tervin în aceeaşi zi în care 

Barr a declarat pentru Asso-

ciated Press că Departamen-

tul Justiţiei „nu a constatat 

fraude la o scară care ar fi  pu-

tut duce la un rezultat diferit 

în alegeri”. „Până în prezent, 

nu am constatat nicio fraudă 

de amploare care ar fi  putut 

duce la un rezultat diferit”, a 

afi rmat procurorul general al 

SUA, citat de Reuters.

Donald Trump susține 
în continuare că votul 
a fost viciat

Luna trecută, William Barr 

ceruse procurorilor federali 

să ancheteze asupra oricărui 

element credibil care să sus-

ţină ipoteza unei fraude elec-

torale, recomandându-le în 

acelaşi timp să evite să cer-

ceteze „acuzaţii fanteziste 

sau improbabile”.

Joe Biden a fost dat învin-

gător la alegerile prezidenţia-

le din 3 noiembrie cu 306 de 

mari electori faţă de 232 pen-

tru Donald Trump. De aseme-

nea, el a câştigat votul la ni-

vel naţional cu un avans de 

peste 6,2 milioane de voturi. 

Cu toate acestea, Donald 

Trump continuă să susţină că 

alegerile au fost viciate de ne-

reguli grave şi că i-a fost fu-

rată victoria.

Președintele Donald Trump: 
„Ne vedem peste patru ani” 

Un eurodeputat ungar 

al partidului premierului 

Orbán Viktor a recunoscut 

că demisia sa din 

Parlamentul European a 

avut legătură cu participa-

rea la o petrecere clandesti-

nă la Bruxelles, despre care 

media au relatat că a fost o 

„orgie”, încălcând restricţii-

le anti-COVID afl ate 

în vigoare, relatează AFP.

În afară de nerespectarea 

măsurilor legate de pandemie, 

Szájer József, în vârstă de 59 

de ani, este acuzat şi de încăl-

carea legislaţiei privind drogu-

rile. El dă asigurări însă că „nu 

a consumat droguri”, dar re-

cunoaşte că la faţa locului po-

liţia a găsit pastile de ecstasy.

„Orgie de lockdown” 
cu 25 de bărbați goi

Acest eurodeputat al FIDESZ, 

partid ungar asociat grupului 

parlamentar PPE (dreapta), şi-

a anunţat, duminică, plecarea 

din Parlamentul European şi re-

tragerea din viaţa politică, spu-

nând că acest lucru „nu are ni-

mic de-a face” cu dezbaterile 

politice în desfăşurare privind 

statul de drept din Ungaria. 

Marţi, după ce cotidianul fl a-

mand Het Laatste Nieuws a scris 

despre prezenţa sa la această 

petrecere de vineri seară, care 

s-a încheiat cu circa 20 de reţi-

neri, a oferit el însuşi precizări.

„Regret profund această în-

călcarea a restricţiilor anti-CO-

VID-19. Am fost iresponsabil. 

Sunt pregătit să plătesc amen-

da prevăzută în acest caz (250 

de euro – n.r.)”, a explicat, 

într-un text transmis de PPE, 

Szájer József, un aliat de pes-

te 30 de ani al lui Orbán Viktor. 

„Cer iertare familiei, colegilor 

şi alegătorilor mei”, a adău-

gat el, spunând că a fost o 

greşeală „strict personală”, fă-

ră a face alte precizări.

Cotidianul La Derniere He-

ure a califi cat petrecerea drept 

o „orgie de lockdown”. În Bel-

gia, s-a întâmplat des ca po-

liţia să întrerupă „petreceri 

de lockdown”, care ignoră in-

terdicţia de circulaţie, de la 

începutul celei de-a doua se-

rii de măsuri de izolare lega-

te de pandemie, introduse în 

urmă cu o lună.

„25 de bărbaţi goi” au fost 

găsiţi „la etajul unui bar” si-

tuat în centrul oraşului, nu 

departe de comisariatul cen-

tral din Bruxelles, conform La 

Derniere Heure. Unul dintre 

participanţi, membru al Par-

lamentului European, a încer-

cat să fugă prin jgheabul de 

la acoperişul clădirii la sosi-

rea poliţiei, dar a fost reţinut 

de o patrulă venită ca întăriri.

„Bărbatul avea sânge pe 

mâini, posibil să se fi  rănit în 

timp ce fugea”, a precizat la 

rândul său Parchetul din 

Bruxelles, care l-a identifi cat 

pe fugar doar cu iniţialele, 

S.J., născut în 1961. În comu-

nicatul de marţi, Szájer József 

a confi rmat că s-a folosit de 

funcţia sa de eurodeputat în 

timpul arestării şi a explicat 

că a fost apoi condus la do-

miciliu de poliţie. Conform 

parchetului, circa 20 de per-

soane au fost sancţionate în 

total. În afară de eurodepu-

tat, în grupul de bărbaţi se 

afl au şi doi diplomaţi. 

Orbán Viktor, 
prins în „mrejele” 
scandalului sexual

Incidentul survine într-

un moment dificil pentru 

premierul suveranist al Un-

gariei, Orbán Viktor, care 

este în dispută cu Bruxelles 

în privinţa iniţiativei de con-

diţionare a fondurilor euro-

pene de respectarea statu-

lui de drept şi care trebuie 

să gestioneze o situaţie pan-

demică şi o recesiune tot 

mai dificile în ţară, comen-

tează şi Reuters.

Liderul partidului de opo-

ziţie Momentum a spus că 

scandalul arată „eşecul moral 

total” al Fidesz, care se pre-

zintă ca un promotor al valo-

rilor creştine şi al familiei.

Hunyadi Bulcsú, analist la 

think-tank-ul Political Capi-

tal, a spus că e greu de anti-

cipat dacă incidentul va avea 

un impact de durată asupra 

sprijinului pentru Fidesz. Par-

tidul conduce în sondajele de 

opinie, chiar dacă în 2019 un 

alt scandal sexual care a avut 

în centru un primar al Fidesz 

a erodat sprijinul formaţiunii 

la un scrutin local.

„Un scandal ca acesta a-

re un impact pentru o peri-

oadă, dar cred că pe termen 

lung nu îi va zgudui pe vo-

tanţii cu adevărat fi deli ai Fi-

desz”, a spus el.

Eurodeputat ultraconservator, 
prins la o orgie homosexuală
Europarlamentarul maghiar ultraconservator Szájer József 
a fost prins la o orgie gay, după ce a militat deschis împotriva 
căsătoriilor între persoanele de același sex, în Ungaria

Cine este Szájer József, membru fondator Fidesz?
Eurodeputatul, în vârstă de 59 de ani, este membru fondator 
al formațiunii Fidesz și a fost parlamentar în Legislativul ma-
ghiar. Între 1994 și 2002, politicianul s-a remarcat prin atacuri 
dure la adresa comunității LGBT și este considerat un apropiat 
de încredere al premierului Orbán Viktor.

Szájer József este căsătorit cu Handó Tünde, fost președinte al 
Ofi ciului Judiciar Naţional, acum judecător al Curţii 
Constituţionale din Ungaria. În momentul descinderii, eurode-
putatul ar fi  încercat să fugă pe acoperișul clădirii, iar când a 
fost prinș de polițiști a invocat imunitatea parlamentară. La or-
gie ar fi  participat și alți diplomați, conform presei belgiene.

Szájer a declarat pentru presa ungară că „nu a consumat dro-
guri la petrecere”: „Poliția a spus că a fost găsită o pastilă de 
ecstasy, dar nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum... 
Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil 
din partea mea și îmi voi asuma responsabilitatea!”
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.
¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la te-
lefon la 0749-892645. (9.14)
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 

în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.
¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (9.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, mobilat, izolat, etaj 1, zo-
nă liniștită, pe termen lung, preţ 
convenabil. Rog seriozitate. Infor-
maţii și detalii suplimentare sunaţi 
la telefon 0743-330440. (5.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, în 
cart. Mărăști, zona cinema, centra-
lă proprie, utilat complet, preţ 300 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la nr. de tel. 
0758-051260. (6.7)
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
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GRA-

TUIT

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.
¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (7.14)
¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (7.7)
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la te-
lefon 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.
¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Pentru oferte, aștept tele-
foane la 0749-974302 sau 
0755846290. (5.7)
¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(5.7)
¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata în 
rate. Informaţii suplimentare la tel. 
0722-325365. (5.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894
E-mail: traduceritoledo@

yahoo.com

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngrijire 
persoane bolnave, ofer îngrijire, 
fac curat în podurim curţi, zugră-
vesc, îngrijesc oi și vaci.. Aștept să 
fi u contactat la 0755-846290 sau 
0749-974302. (6.7)
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.
¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.
¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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 congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.
¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (5.7)
¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 serta-
re, defect, pentru piese sau schimb cu 
unul nou, preţ 50 RON. Pentru alte 
relaţii sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.11)
¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.14)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0733-612054. (6.14)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (6.14)
¤ Vând 2 dulapuri din lemn masiv, 
cu furnir din nuc. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. (6.7)
¤ 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.
¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând sanuri pentru cizme băr-
bătești, nr. 41.42. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)
¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (7.14)
¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând set poker jetoane și cărţi 
de joc. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (3.14)
¤ Vând aluni și nuci pentru plantat. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)
¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii suplimenta-
re la telefon 0752-296902. (3.14)
¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (6.14)
¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(8.11)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),
zona 

Călimănești – Vâlcea.
Nu se asigură 

transport.
Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informaţii și detalii la tele-
fon 0744-282885. (5.14)
¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (9.14)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: geaman-
tan vechi, stare foarte bună, dimensi-
une 80 x 44 x 24 cm, stare foarte 
bună și fi er de călcat rusesc, model 
vechi, nefolosit. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 
19 spre 20 octombrie, în zona 
str. Tache Ionescu –Arieșului-Al-
binii, are 5 ani. Vă rugăm să ne 
sunaţi la telefonul 0745-015279, 
dacă aţi văzut-o sau știţi ceva de 
ea. Ne este foarte dragă și tre-
buie să ajungă acasă. Oferim re-
compensă mare!

CITAŢII

Numiţii moștenitorii lui Ver Andras, 
Ver Ecaterina, Ver Ileana, cu domi-
ciliu necunoscut, sunt citaţi la Jude-
cătoria Huedin pe data de Vineri, 
04.12.2020., ora 11.00, Completul 
Civil 1, camera 4, în calitate de pâ-
râţi în dosarul civ. nr. 
2666/242/2019, având ca obiect 
partaj judiciar, cu reclamanta Asoci-
aţia Encyclopaedia.

PIERDERI

¤ S.C. DALCOM SPEED S.R.L., 
J12/242/2018, RO 38743576, se-
diul Măguri Răcătău nr. 41B, jud. 
Cluj, reprezentată prin administra-
tor VIDREAN DAN VASILE, pierdut 
cazier tehnic de exploatare seria A, 
nr. 12856. Se declară nul.
¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
544418/10.08.12 de la punctul 
de lucru al societăţii Royale Pur-
ple Srl, J12/1205/2012, C.U.I. 
30149480. Se declară nul.
¤ MAGURA IMPEX S.R.L., 
J12/4416/1992, C.U.I. RO 
2895743, anunţă pierderea certifi -
catelor constatoare. Se declară nule.
¤ NEW MARRAMI S.R.L., 
J12/2379/2013, C.U.I. 
32065792, anunţă pierderea cer-
tifi catelor constatatoare. Se de-
clară nule.
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

ANUNŢ PUBLIC

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Residential System SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada 
Avram Iancu, Nr. 8, ap. 2B Judet Cluj, înregistrată la ONRC 
sub nr.  J12/2933/2005 și având CUI 17861730, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri 
aparţinând Residential System SRL:

NR. 
crt

Denumirea Bunurilor Stoc Pret LEI

1 Generator trifazic 1 buc 200

2 Schelă metalică 1 buc 2850

3 Sistem de irigații 1 buc 500

4 Mașină de tencuit trifazică 1 buc 600

5 Cican rotopercutor GBH Bosch 1 buc 100

6 Structură de oțel + folie 1 buc 400

 TOTAL  4650

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 08.12.2020, ora 11.00  în 

Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea 
la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea 
garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + 
TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

 În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în următoarele date de la ora 11.00: 
15.12.2020, 22.12.2020, 29.12.2020, respectiv 05.01.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

NOTIFICARE

Lichidator judiciar numit de Tribunalul Specializat Cluj, în 
dosar nr. 520/1285/2020 anunţă deschiderea procedurii de 
faliment la S.C. STRONG STRUCTURES CONSTRUCT S.R.L., 
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 118, Ap. 4, jud. Cluj, C.I.F. 18513742, 
J12/1015/2006.

Termen de depunere a cererilor de creanţe suplimentare 
este 11.01.2021, termen tabel suplimentar 01.02.2021, 
termenul pentru depunere contestaţii 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului suplimentar, termen tabel defi nitiv 
consolidat 22.02.2021.

Relaţii la telefon: 0748-239395.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. ALTRADE COM S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) 
pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBILE CU DESTINAŢIE 
INDUSTRIALĂ–DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII 
COMERCIALE ŞI SPAŢII BIROURI AFERENTE, AMENAJARE 
ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, 
EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE“, 
în comuna Gilău, sat Gilău, strada Balastierei, nr. F.N., 
judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
și la următoarea adresa web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ANUNȚ PLAN UBANISTIC DE DETALIU

S.C. ATELIER ARCHIVOX S.R.L. anunţă intenţia privind 
elaborarea planului urbanistic de detaliu PUD cu 
amplasamentul pe str. Anatole France, nr. 28, C.F. nr. 
328446, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

S.C. ATELIER ARCHIVOX S.R.L. aduce la cunoștinţă 
publicului interesat iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborare proiect 
pentru autorizarea lucrarilor de mansardare, reabilitare si 
consolidare corp C2“ și supune spre consultare aceasta 
documentaţie de urbanism. Iniţiere/Benefi ciar: Moisa 
Olimpia Monica Elaborator: S.C. ATELIER ARCHIVOX S.R.L.

Documentaţia tehnică poate fi  consultată la adresa: str. 
Bucegi, nr. 9, ap.10, tel. 0746-948936, program de lucru: 
luni-vineri: 9.00–17.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Aviatrans S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), organizează licitaţii publice pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

¤ Teren în suprafaţă de 1.641 mp, situat în Dej, str. 1 Mai, 
FN, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 59657 Dej, nr. top. 
1478/2/1 – preţ de strigare 370.650 lei, exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 09.12.2020, ora 14:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 16.12.2020, ora 14:00; 
22.12.2020, ora 15.00; 07.01.2021, ora 14.00, respectiv 
în data de 13.01.2021, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: offi ce@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă

Cristina Purcar
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Rednic, noul antrenor 
la Viitorul Constanţa

Mircea Rednic a fost numit, 
marţi seara, în funcţia de antre-
nor al echipei de fotbal FC 
Viitorul Constanţa, a anunţat 
clubul de Liga I pe site-ul clubu-
lui. „Începând de astăzi (n.r. 
miercuri), Mircea Rednic este 
noul antrenor al formaţiei FC 
Viitorul Constanţa, după ce a 
semnat un contract valabil pen-
tru următorii 2 ani și 6 luni”, se 
arată în comunicat. Rednic, în 
vârstă de 58 de ani, este unul 
dintre cei mai apreciaţi tehnici-
eni români, cucerind două ti-
tluri naţionale, cu Rapid în 
2003 și cu Dinamo în 2007. Are 
în palmares și o Cupă a 
României cu Rapid (2002), o 
Supercupă a României tot cu 
Rapid (2003) și Cupa 
Azerbaidjanului cu Khazar 
Lankaran (2011). FC Viitorul se 
despărţise, luni, de antrenorul 
spaniol Ruben de la Barrera. 
Decizia de reziliere a contractu-
lui cu antrenorul spaniol a venit 
la două zile după ce FC Viitorul 
a fost eliminată din Cupa 
României în urma înfrângerii 
suferite în faţa echipei FC 
Dinamo (0-3), în șaisprezecimi-
le de fi nală ale competiţiei. În 
campionat, FC Viitorul ocupă 
locul 7 al clasamentului, cu 16 
puncte după 11 etape.

George Russell 
îl înlcouieşte 
pe Lewis Hamilton
Pilotul britanic George Russell îl 
va înlocui pe compatriotul său 
Lewis Hamilton, testat pozitiv la 
COVID-19, cu ocazia Marelui 
Premiu de Formula 1 de la 
Sakhir (Bahrain), programat în 
acest weekend, a anunţat, mier-
curi, echipa Mercedes. Russell, 
în vârstă de 22 ani, se afl ă sub 
contract cu Williams Racing, ca-
re a acceptat să-i permită pilotu-
lui său să concureze pentru con-
structorul german în cursa din 
Bahrain, în condiţiile în care 
Mercedes are o strânsă colabo-
rare cu team-ului britanic, căruia 
îi furnizează motoarele.

Australian Open se va 
disputa în februarie
Australian Open, primul Grand 
Slam al anului 2021, prevăzut 
să debuteze pe 18 ianuarie, ar 
putea fi  decalat cu trei săptă-
mâni în perioada 8-21 februa-
rie din cauza pandemiei de co-
ronavirus, relatează L'Equipe.
Conform ziarului francez, care a 
intrat în posesia unui plan al 
autorităţilor australiene, jucăto-
rii de tenis ar urma să sosească 
între 15 și 17 ianuarie și vor in-
tra în carantină într-o bulă de 
securitate la Melbourne până 
pe 31 ianuarie. Jucătorii vor fi  
testaţi de cinci ori în perioada 
de carantină, iar la antrena-
mente, programate doar la 
Melbourne Park,vor putea fi  în-
soţiţi de o singură persoană.

Pe scurt

PUBLICITATE

România începe astăzi, 

împotriva Germaniei, 

Campionatul European 

de handbal feminin. 

Formaţia antrenată de 

Bogdan Burcea este lovită 

de COVID-19 şi nu se va 

putea baza pe Laura Chiper 

în primul meci, în timp ce 

Denisa Dedu este incertă.

Handbalista Denisa Dedu 

trebuie să aibă două rezultate 

negative la testele COVID-19 

pentru a putea face parte din 

lotul României la meciul cu 

Germania, de la Campionatul 

European din Danemarca, con-

diţiile urmând a fi  anunţate la 

şedinţa tehnică de astăzi.

În ceea ce o priveşte pe La-

ura Moisă, depistată pozitiv la 

testul de la intrarea în Dane-

marca, aceasta se va putea ală-

tura lotului doar după 7 zile, 

dacă va avea două rezultate ne-

gative, a anunţat, miercuri, Fe-

deraţia Română de Handbal.

„Laura Moisă va fi  testată 

astăzi (miercuri - n.r.) şi apoi 

când se vor împlini 7 zile de 

la momentul izolării. Pentru 

a se putea realătura echipei, 

Laura trebuie să aibă 2 teste 

cu rezultat negativ. Denisa 

Dedu a efectuat prima testa-

re miercuri, la ora 7:30. Va 

mai efectua una astăzi, la ace-

eaşi oră. Dacă rezultatul este 

negativ pentru ambele testări, 

ea se va putea alătura lotului. 

La şedinţa tehnică vom afl a 

care vor fi  condiţiile pentru 

ca Denisa să facă parte din 

lot pentru meciul cu Germa-

nia. Dacă va face sau nu par-

te din lot depinde şi de ora la 

care va veni rezultatul testu-

lui mâine”, informează FRH.

Denisa Dedu a avut rezul-

tate negative la testele efec-

tuate în ţară, dar este colega 

de cameră a Laurei Moisă. 

Componentele echipei naţio-

nalei a României au fost tes-

tate, miercuri, din nou, la ho-

tel. Testele efectuate marţi nu 

au furnizat rezultate pozitive 

pentru cei testaţi.

România începe astăzi 
Campionatul European 
de handbal feminin

Ciprian Marica, fi nanțatorul 

celor de la Farul Constanța, 

le-a răspuns fanilor „U” Cluj 

după atacul lansat de 

Peluza Șepcilor Roșii.

„Ciprian Marica, patronul FC 

Farul Constanța, cu complicita-

tea DSP Constanța, a pus în sce-

nă o piesă de teatru de prost 

gust, care trădează josnicia, lip-

sa de caracter, de bun simț, de 

demnitate și de fair play. Lip-

suri de care poate da dovadă 

numai un om fără principii și 

valori morale. Este cu atât mai 

dureros că aceste acuzații sunt 

la adresa unui om care când-

va juca sub culorile Naționalei 

României și reprezenta Româ-

nia a cărei principii, istorie și 

valori le sărbatorim azi”, au 

transmis fanii lui „U” Cluj pe 

rețelele de socializare.

Fostul atacant susține că nu 

are nicio înțelegere cu DSP 

Constanța pentru ca Farul să 

fi e favorizată.

„În condiții normale nu as răs-

punde unui «comunicat» neofi ci-

al, neasumat, aruncat așa public. 

Dar nu trăim vremuri normale, 

ci de-a dreptul dramatice. Nu pot 

accepta să fi e pusă sub semnul 

întrebării o situație de criză pro-

fundă. Numai niște idioți și-ar 

permite să nesocotească sau să 

comenteze o decizie a unei 

instituții vitale a statului, DSP, 

poate cea mai importantă instituție 

în această perioadă critică! Mor 

oameni, stau bolnavii întinși pe 

holurile spitalelor așteptând o 

șansă la viață și noi ne permi-

tem să semănăm neîncredere în 

mințile oamenilor și așa afectați 

de nesiguranță, de teamă. Pă-

cat!”, a spus Marica.

Duel între Marica 
și fanii Universității ClujCampioana României 

s-a despărţit de Dan 

Petrescu în această săptă-

mână, iar Valeriu 

Bordeanu şi Costin Curelea 

vor pregăti meciul carierei.

„Bursucul” a ajuns la un 

acord cu CFR Cluj şi s-a des-

părţit pe cale amiabilă de 

trupa din Gruia. Petrescu es-

te dorit de Celtic Glasgow, 

echipă pe care a reuşit să o 

elimine în preliminariile 

Champions League în stagi-

unea precedentă.

CFR Cluj are patru puncte 

acumulate în tot atâtea me-

ciuri în Europa League şi va 

juca astăzi cu ŢSKA Sofi a, iar 

săptămâna viitoare se va du-

ela cu Young Boys Berna. Cam-

pioana României este obliga-

tă să câştige meciul din aceas-

tă seară pentru a nu depinde 

de alte rezultate.

Bulgarii vin să ia puncte 
la Cluj-Napoca

ŢSKA Sofi a este elimina-

tă din Europa League după 

ce a acumulat un singur 

punct în cele patru meciuri 

jucate până în acest moment. 

Bulgarii au remizat, 0-0, pe 

terenul celor de la AS Roma 

şi vor să ia puncte şi în me-

ciul cu CFR Cluj.

Bruno Akrapovic, noul an-

trenor al celor de la ŢSKA So-

fi a, a declarat că vine la Cluj 

să câştige, deşi nu mai are 

şanse la califi care.

„Vom încerca să arătăm un 

nivel bun şi să câştigăm punc-

te. Îmi pare rău că nu mai es-

te posibil să ne califi căm, dar 

toate meciurile trebuie jucate 

cu dorinţă maximă. Până 

acum, nu avem probleme me-

dicale în lot. Suntem CSKA, 

suntem cea mai mare echipă 

din Bulgaria şi îmi doresc de 

la jucătorii mei să arate asta. 

Nu am nicio informaţie lega-

tă de antrenorul care o va con-

duce pe CFR Cluj. E proble-

ma lor, nu mă ocup eu. Noi 

vrem să ne facem meciul şi 

să câştigăm.Venim la Cluj a-

tât pentru bani, cât şi pentru 

puncte. Conducerea nu mi-a 

fi xat niciun obiectiv, dar eu 

mi le setez foarte sus”, a spus 

antrenorul pentru Sportal.

Bordeanu şi Curelea 
la meciul carierei

Conducerea lui CFR Cluj a 

încercat să găsească un antre-

nor principal în ultimele zile, 

dar Adi Mutu a fost refuzat 

de vestiar, în timp ce Neluţu 

Varga a respins propunerea 

Edward Iordănescu.

Astfel, meciul cu TSKA So-

fi a a fost pregătit de Costin 

Curelea şi Valeriu Bordeanu. 

Cei doi antrenori au fost ală-

turi de Dan Petrescu în ulti-

mele luni şi au rămas la Cluj 

pentru a pregăti meciul cu for-

maţia bulgară.

Calcule pentru califi carea 
în primăvara europeană

CFR Cluj este obligată să 

câştige meciul cu TSKA So-

fi a pentru a nu depinde de 

rezultatul meciului dintre AS 

Roma şi Young Boys Berna. 

Dacă elveţienii pierd pe Sta-

dio Olimpico şi CFR Cluj ba-

te TSKA, campioana Româ-

niei se poate califi ca în pri-

măvara Europa League cu un 

rezultat de egalitate în care 

se marchează mai mult de 

două goluri în Elveţia.

În cazul în care Berna ob-

ţine un punct în Italia şi CFR 

Cluj pierde cu ŢSKA Sofi a, 

atunci echipa din Gruia este 

eliminată din Europa League.

Bordeanu și Curelea, 
meciul carierei 
pe banca lui CFR Cluj
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 22:00, împotriva clubului 
ȚSKA Sofia, în etapa a 5-a din Grupa A, Europa League

Echipele probabile CFR Cluj – ȚSKA Sofi a

CFR Cluj: Bălgrădean; Susic, Manea, Burcă, Camora; Itu, 
Djokovic; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh

ȚSKA Sofi a: Busatto; Mazikou, Mattheij, Antov, Vion; 
Sankhare, Rodrigues; Penaranda, Yomov, Sinclair; Sowe

Caseta tehnică

Clasamentul grupei 
A din Europa League, 
după 4 etape

1. AS Roma - 10p

2. Young Boys - 7p

3. CFR Cluj - 4p

4. ȚSKA Sofi a - 1p

Clasament
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