
MARȚI | 9 MARTIE 2021 | anul XXIV, nr. 47 (5959) | 12 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

De 8 Martie, femeile 
au protestat la Guvern
„Ne-am săturat ca misoginia generalizată să 
ne transforme în cetățene de mâna a doua”, 
au scandat femeile la protest.  Pagina 5

POLITICĂ

Pe ce și-au cheltuit 
partidele subvenţiile?
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) 
a publicat date privind cheltuielile luna-
re ale partidelor.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Parcul Cetăţuia, 
„invadat” de PET-uri
PET-uri de bere şi cutii de la mâncare au 
fost strânse de o clujeancă de pe dealul 
emblematic al Clujului.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Guvernul ia în calcul 
restricţii mai severe
Guvernul vrea să implementeze noi restricţii. 
Una dintre acestea ar fi  limitarea suplimenta-
ră a circulaţiei pe timp de noapte.  Pagina 4

ACTUALITATE

Cluj are cea mai scăzută 
rată de fertilitate din țară
Județul Cluj se situează pe ultimul loc din 
țară la numărul de femei care au adus co-
pii pe lume în 2019.  Pagina 5
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ECONOMIE

Legea bugetului pe 2021, 
promulgată de președinte

Preşedintele României, Klaus 
Iohannis, a promulgat luni Legea 
bugetului de stat şi Legea buge-
tului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2021, anunţă Administra-
ţia Prezidenţială.

„Investiţiile, reformele şi creş-
terea economică sunt pilonii pe 
care este construit bugetul pentru 
2021, astfel încât să fi e respectate 
totodată principiile responsabilită-
ţii fi scal-bugetare şi al sustenabili-
tăţii fi nanţelor publice. Ţinta de 
defi cit bugetar, de 7,16% din PIB, 
indică un efort considerabil de con-
solidare bugetară, care nu împo-
vărează cetăţeanul prin noi taxe şi 
impozite. Astfel se creează premi-
sele unei creşteri economico-soci-
ale echilibrate şi sustenabile”, se 
arată în comunicatul de presă.

Preşedintele transmite că bu-
getul pe anul 2021 este „axat pre-
ponderent pe investiţii şi pe ac-
cesarea fondurilor europene”, şi 
că permite dezvoltarea României 
în sectoare esenţiale, „prea ade-
sea ignorate în trecut”.

„Sunt alocate sume semnifi ca-
tive pentru investiţii în infrastruc-
tura de transport, spitale şi şcoli, 
dar şi pentru continuarea eforturi-
lor de gestionare a campaniei de 
vaccinare, precum şi a riscurilor 
asociate crizei sanitare şi economi-
ce provocate de pandemia de CO-
VID-19. Investiţiile majore asigură 
susţinerea mediului de afaceri, noi 
oportunităţi de dezvoltare şi crea-
rea de locuri de muncă mai bine 
plătite”, spune preşedintele.

Bugetul a fost adoptat săptă-
mâna trecută de Parlament, în for-
ma prezentată de Guvern, fără 
amendamente.

Preşedintele PSD, Marcel Cio-
lacu, a anunţat luni că PSD a 
decis să nu conteste bugetul la 
CCR, dar că ia în calcul să ata-
ce bugetul în contencios admi-
nistrativ. De asemenea, Ciolacu 
susţine că vor fi  depuse plân-
geri penale pentru alocarea su-
mei de 380 de milioane de lei 
către administraţii conduse de 
PNL, USR PLUS şi UDMR.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   8 mar  e 2021
 

DECESE 7

 236 
diagnos  c
grupe de risc

13 
teste la cerere

Internați 669

103 cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

3
(situația din ul  mele 24 de ore)

441 de teste 

69  de cazuri la ATI

192 
teste rapide

Femeile din „linia I” a Clujului și poveștile lor
Șase femei de succes care au devenit o inspirație pentru noua generație. Paginile 6-7

Vine valul 3 al pandemiei! 
Cât suntem de pregătiți?
Județul Cluj are doar 73 de paturi ATI cu ventilatoare
Epidemia de COVID-19 este din nou pe o pantă ascendentă, după ce ratele 
de incidență au crescut în ultimele zile în localitățile din Cluj. Pagina 4

În ultimii ani, în cartierul Iris au apărut tot mai multe blocuri, dar spaţiile verzi au rămas 
puţine şi degradate, iar calitatea vieţii în cartier este scăzută. Pagina 3

Cartierul Iris, ca un ghetou!
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Accident cu trei victime 
în Fizeşu Gherlii

Un accident grav a avut loc în localitatea 
Fizeșu Gherlii, luni dimineaţă. Trei persoane 
au fost transportate la spital în urma inci-
dentului. O mașină a ieșit de pe partea ca-
rosabilă în urma impactului. Doi bărbaţi au 
rămas blocaţi în mașini. În urma accidentu-
lui, victimele au fost transportate la spital.
„O autospecială, un echipaj SMURD și două 
SAJ au fost alertate, în jurul orei 9.30, pen-
tru a gestiona o situaţie de urgenţă genera-
tă în urma unui accident rutier produs pe 
raza localităţii Fizeșu Gherlii.
Pompierii au găsit două autoturisme 
avariate, dintre care unul ieșit în afara 
părţii carosabile, și doi ocupanţi blocaţi 
în acestea. S-a acţionat imediat pentru 
deblocarea portierelor și extragerea vic-
timelor, folosind accesoriile speciale, 
astfel încât să nu fie agravate posibilele 
leziuni suferite.
Cele două persoane, respectiv doi băr-
baţi în vârstă de circa 80 de ani, au fost 
preluate de echipajele SMURD și SAJ 
pentru a fi transportate la spital. De a-
semenea, un al treilea bărbat a fost 

consultat și transportat la spital pentru 
îngrijiri și investigaţii de specialitate. 
Toţi erau conștienţi și cooperanţi”, a 
transmis ISU Cluj.

Motociclist, lovit în plin 
într-o intersecţie
Un motociclist a fost lovit de o mașină 
într-o intersecţie din cartierul Grigorescu. 
Acesta a fost transportat la spital. 
Accidentul a avut loc în intersecţia străzilor 
Giuseppe Garibaldi și Bulevardul 1 
Decembrie 1918 din cartierul Grigorescu.
Șoferul care a intrat în motociclist ar fi  pă-
truns în intersecţie în timp pe culoare roșie 
a semaforului.
„Accident rutier la intersecţia străzilor 
Giuseppe Garibaldi – 1 Decembrie 1918. 
Conducătorul de 48 de ani al unui autotu-
rism care se deplasa pe strada Garibaldi, ar 
fi  pătruns pe culoarea roșie în intersecţia 
semaforizată, fi ind acroșat de conducătorul 
de 42 de ani al unui motociclu care se de-
plasa pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. 
Ambii conducători au fost testaţi cu apara-
tul etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a 
transmis IPJ Cluj.

Incendiu de proporţii 
la o casă din Vad

Un incendiu de proporţii a avut loc la o casă din 
comuna Vad, judeţul Cluj. Flăcările au cuprins 
tot ce se afl a în curte. Intervenţia pompierilor a 
durat trei ore, iar fl ăcările au fost stinse înainte 
să se propage la casa din vecinătate.
Acoperișul casei, bucătăria de vară, șura și o maga-
zie de lemne au cuprinse în totalitate de flăcări.
„Două autospeciale au fost dislocate pentru a 
stinge un incendiu care a cuprins o casă și mai 
multe anexe dintr-o gospodărie din localitatea 
Valea Groșilor, comuna Vad. Solicitarea pentru 
intervenţia de urgenţă a fost înregistrată în ju-
rul orei 14.00, iar pompierii au găsit la faţa lo-
cului acoperișul casei, bucătăria de vară, șura și 
o magazie de lemne cuprinse în totalitate de 
fl ăcări. Stingerea focarelor și înlăturarea efecte-
lor negative au durat mai bine de trei ore, fi ind 
evitată propagarea fl ăcărilor la o altă casă situ-
ată la o distanţă de circa 8 metri.
Au fost distruse acoperișul casei și anexele gospo-
dărești, precum și mai multe bunuri și utilaje de-
pozitate în podul casei și șură. Nu au fost persoa-
ne rănite, iar din cercetările preliminare a rezultat 
faptul că incendiul a pornit de la scântei purtate 
de vânt de la hornul pentru evacuarea fumului”, 
a transmis ISU Cluj duminică, 7 martie.

Pe scurt

AEP monitorizează chel-

tuielile lunare realizate 

de partidele politice din 

România din subvenţia 

primită de la stat, înce-

pând cu ianuarie 2021. 

Expert Forum, o asociaţie 

înfi inţată de experţi 

cunoscuţi în politici 

publice şi reforma admi-

nistraţiei, a analizat date-

le publicate de AEP pen-

tru luna ianuarie şi a 

ajuns la câteva concluzii, 

pe care le prezentăm în 

cele ce urmează.

Pentru anul 2021, valoarea 

totală, conform bugetului anu-

al, este de 162 de milioane de 

lei. Cele şapte partide care pri-

mesc bani sunt PSD, PNL, 

PLUS, USR, PMP, Pro Româ-

nia şi AUR, pentru rezultate-

le de la alegerile locale şi par-

lamentare din 2020.

Suma totală primită în ianu-

arie de cele şapte partide este 

de 19.843.634,81 lei, cei mai 

mulţi bani fi ind alocaţi către 

PSD – 7,64 milioane, PNL – 

6,48 milioane, iar cei mai pu-

ţini către Pro România şi PMP, 

care au primit fonduri doar pen-

tru rezultatele de la locale.

Partidele au cheltuit o sumă 

considerabil mai mică decât 

cea acordată de AEP – 

6,894,663.52 lei, dar fondurile 

pot proveni şi din transferuri 

mai vechi, întrucât banii ne-

cheltuiţi la fi nalul anului nu se 

returnează. Toate partidele, cu 

excepţia Pro România, au chel-

tuit mai puţin decât au primit.

AUR nu a cheltuit bani 
din subvenţii

Excepţie notabilă este şi 

AUR, care a cheltuit numai 

trei lei, pentru comisioane 

bancare. De altfel, liderii AUR 

au declarat că nu vor folosi 

subvenţiile şi au iniţiat un pro-

iect de lege prin care solicită 

anularea subvenţiilor pentru 

partidele politice. Conform le-

gii, banii se transferă către 

partide de AEP, iar partidele 

care nu vor banii trebuie să 

renunţe în scris.

Ca procent de cheltuieli, 

cei mai mulţi bani (41%) 

au fost cheltuiţi pentru pre-

să şi propagandă, iar 20% 

din fonduri au fost aloca-

te pentru personal. Parti-

dele au folosit banii şi pen-

tru consultanţă politică 

(8%), respectiv sondaje de 

opinie (7%).

Pe ce au cheltuit partidele 
banii oferiţi de stat?

Potrivit datelor prezenta-

te de Expert Forum, PSD a 

cheltuit jumătate din fonduri 

pentru presă şi propagandă, 

la care se mai adaugă alte 

12% pe sondaje de opinie, 

plus 8% pe consultanţă po-

litică; personalul ocupă 22% 

din cheltuieli.

PNL a cheltuit sume im-

portante pentru promovare 

– 60% din fonduri pentru 

presă şi propagandă, 15% 

consultanţă, respectiv 9% 

pentru sondaje. Personalul 

a ocupat ceva mai puţin, 7% 

din cheltuieli.

USR, în schimb, a cheltu-

it 56% din bani pentru per-

sonal şi un sfert pentru chi-

rii şi utilităţi. Şi PLUS a chel-

tuit un procent similar pen-

tru personal, respectiv o tre-

ime pentru onorarii (avocaţi, 

executori şi experţi).

Pro România a alocat 83% 

din fonduri pentru investiţii 

pentru bunuri, iar PMP a îm-

părţit cea mai mare parte a 

subvenţiilor între presă şi pro-

pagandă (66%) şi personal 

(25%). PMP este singurul par-

tid care a investit în spoturi 

publicitare (13.980,6 lei).

Pe ce și-au cheltuit 
partidele subvențiile?
Pentru prima dată de când se alocă subvenții, Autoritatea Electorală 
Permanentă (AEP) a publicat date privind cheltuielile lunare ale partidelor

Pentru prima dată de când se alocă subvenţii pentru partidele politice, 
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat date privind cheltuielile lunare ale acestora
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Elena Muscă, consilier 

judeţean USR, a depus 

luni la registratura 

Consiliului Judeţean Cluj 

un proiect de hotărâre de 

Consiliu Judeţean care 

iniţiază realizarea planta-

ţiilor rutiere pe o lungime 

de 17,5 km de-a lungul 

drumurilor judeţene .

Drumurile vizate sunt:

¤ 161 B (Călăraşi – Bogata),

¤ 107L (Turda – Sănduleşti),

¤ 103G (Gheorghieni – Aiton),

¤ 161A (Cojocna – Iuriu de 

Câmpie),

¤ 105S (Pata – Boju),

¤ 103G (Cheia – Cheile 

Turzii).

Subiectul realizării de 

plantaţii rutiere şi de perde-

le forestiere revine periodic 

în atenţia publicului şi a fac-

torilor de decizie. De făcut 

se fac însă prea puţine, con-

sideră Elena Muscă, pentru 

care refacerea plantaţiilor 

rutiere e un obiectiv priori-

tar, spune aceasta.

Ce benefi cii aduc 
plantaţiile rutiere?

Importanţa proiectului e 

dată de benefi ciile sale. Ast-

fel, perdelele forestiere şi plan-

taţiile rutiere:

¤ au rol esenţial în asigu-

rarea echilibrului ecosiste-

melor locale;

¤ ajută la creşterea calităţii 

aerului;

¤ servesc drept habitate pen-

tru unele specii locale;

¤ servesc drept bariere natu-

rale împotriva unor fenome-

ne naturale de risc (eroziune 

sol, viscol etc.);

¤ contribuie la eforturile de 

prevenire şi adaptarea la 

schimbările climatice.

În plus, arborii de-a lun-

gul arterelor de trafi c au fost 

un semn distinctiv al peisa-

jelor rurale din România şi 

din Europa secole la rând, 

se arată într-un comunicat 

de presă al Alianţei USR-Plus.

„Acesta este un proiect pi-

lot – un pas mic dintr-un de-

mers mai mare care a fost a-

sumat în acest mandat atât 

de Elena Muscă, cât şi de USR 

PLUS Cluj: creşterea suprafe-

ţei de spaţii verzi plantate la 

nivel judeţean. Ţinta fi nală 

este să implementăm un pro-

gram multianual de realizare 

şi întreţinere a plantaţiilor ru-

tiere pe toate drumurile jude-

ţene unde putem face asta.

Este nevoie de acest pro-

iect pentru că gestionarea in-

frastructurii rutiere din ulti-

mii 50 ani a dus la un declin 

dramatic al copacilor în pe-

isajele rurale. În lipsa arbo-

rilor şi arbuştilor, scade bi-

odiversitatea locală, creşte 

concentraţia de poluanţi în 

aer şi în ape, ceea ce ne afec-

tează şi sănătatea. Poluanţii 

sunt dispersaţi pe distanţe 

mai mari, afectând negativ 

viaţa oamenilor, bunăstarea 

construcţiilor şi calitatea in-

frastructurii”, se mai arată 

în documentul citat.

Proiect pilot pentru copaci 
pe marginea drumurilor din Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Parcul Cetăţuia este neglijat 

complet. Gunoaie precum 

PET-uri de bere şi cutii 

de la mâncare, aruncate 

în zonă, au fost strânse 

de o clujeancă, iritată de 

starea în care se afl ă dealul 

emblematic al Clujului.

Alexandra Urcan, o clu-

jeancă deranjată de starea în 

care se afl ă Parcul Cetăţuia, a 

cules gunoaie aruncate în zo-

nă din propria iniţiativă. Ini-

ţiativa ei a fost văzută ca o 

ciudăţenie de către trecători, 

însă tânăra arată că nu s-a lă-

sat intimidată.

„Numai de curiozitate în-

treb: voi tot aşa aţi găsit Ce-

tăţuia? Îmi pare că ne uităm 

mult în zare, înspre ce ne pla-

ce să vedem, dar aşa bine e 

să privim în ochi ce e fi x sub 

nasul nostru. Am tot încercat 

să îmi explic azi cum zeci de 

oameni treceau efectiv pe lân-

gă aceste gunoaie, se uitau la 

mine, om ce numa’ nu a mai 

rezistat şi a fugit să ia saci 

menajeri şi mănuşi să strân-

gă din gunoaie, ca la un, ci-

tez cum mi s-a zis, «volun-

tar», «om angajat la instituţie 

de salubritate» de parcă asta 

ar fi  o problemă (am fost în-

trebată de un cuplu din Bu-

cureşti «ce-i cu tine? cu ce te 

ocupi?». Simpatici tineri, stă-

teau şi admirau peisajul pe 

gardul de beton cu PET-urile 

la picioarele lor, dar mi-au ce-

rut voie politicos, totuşi, să 

arunce în sac deşeul propriu)”, 

a scris clujeanca pe Facebook.

Clujeancă: „E total ok 
să ridici de pe jos 
un gunoi ce nu-i al tău”

Alexandra Urcan îi asigu-

ră şi pe ceilalţi clujeni că es-

te în regulă să strângi gunoi 

de pe jos chiar dacă nu eşti 

tu cel care l-a aruncat.

„Apropo, e total ok să faci 

activităţi de genul! E total ok 

să ridici de pe jos un gunoi 

ce nu-i al tău! Nu înţeleg de 

unde privirile atât de stranii 

ce le-am întâlnit azi. Se nu-

meşte plogging sau plalking. 

Practic alergi sau te plimbi 

iar printre altele aduni gu-

noaiele din mediu şi se înca-

drează la spirit civic, bun 

simţ, stare de bine, implica-

re în comunitate combinat cu 

mişcare fi zică”, a adăugat 

Alexandra Urcan.

Clujeanca a raportat si-

tuaţia întâlnită pe Cetăţuie 

şi Primăriei Cluj-Napoca 

printr-o sesizare. Totuşi, ea 

îi îndeamnă şi pe ceilalţi clu-

jeni să încerce asemenea ac-

tivităţi comunitare pentru 

ca situaţia să fie remediată 

cât mai rapid.

„Printre altele am făcut o 

sesizare azi la primărie cu 

privire la situaţia de pe Ce-

tăţuie în speranţa că vor mo-

biliza o ecologizare în zonă, 

am propus şi câteva soluţii 

temporare în funcţie de ce 

am identifi cat în zonă, dar 

dacă totuşi aveţi chef de o 

urcare mai ales că urmează 

zile cu soare sau dacă tre-

ceţi prin zonă poate faceţi 

puţin plogging sau plalking 

şi alegeţi ca traseu Cetăţu-

ia. Azi am făcut cam 45 de 

min de plalking neplanifi-

cat. Am reuşit să cobor cam 

105l de saci de gunoi. Veţi 

găsi în zonă multe PET-uri, 

st icle,  pungi de „ta-

ke-aways„ aruncate, tot fe-

lul de deşeuri unele în zone 

mai puţin accesibile unde 

sper totuşi să intervină pri-

măria”, a spus Alexandra.

Sfaturi pentru alţi clujeni 

care vor să facă curăţenie

Alexandra chiar le oferă 

oamenilor sfaturi în cazul în 

care vor să se implice în cu-

răţarea zonei:

„Luaţi cu voi 2-3 saci de 

35L, mănuşi menajere mai 

groase, dezinfectant, nişte mu-

zică bună şi trust me, mişca-

rea şi trash picking (aduna-

rea gunoiului) â Se simte bi-

ne! Pe strada Mamaia e un 

tomberon sufi cient de spaţi-

os – cred că ar trebuie să pu-

tem arunca acolo ce avem de 

lăsat, momentan. Dacă nu, 

luaţi cu voi ce puteţi lua pâ-

nă la primul tomberon. Mâi-

ne după-masă mai fac o tură, 

poate ne zărim pe acolo.”

Parcul Cetățuia este „invadat”
de PET-uri de bere și gunoaie

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Chiar dacă au apărut tot 

mai multe blocuri în car-

tierul Iris în ultimii ani, 

spaţiile verzi au rămas 

puţine şi degradate, iar 

calitatea vieţii din cartier 

este scăzută.

Un consilier local USR-Plus, 

Adriana Cristian, a mers „pe 

teren” weekend-ul trecut şi a 

stat de vorbă cu mai mulţi 

clujeni care locuiesc în acest 

cartier. În urma „plimbării” 

pe care a făcut-o, consilierul 

a scris pe pagina sa de Face-

book ce a văzut şi ce crede că 

trebuie schimbat în zonă.

În cartierul Iris din Cluj-Na-

poca deşi au apărut numeroa-

se blocuri, nu a apărut „niciun 

spaţiu verde nou”. Spaţiile de 

acest fel care există deja se afl ă 

într-o stare de degradare.

„Azi am mers iar cu co-

legii mei prin cartierul Iris 

şi am văzut un cartier al 

contrastelor, mizerie şi dez-

voltare galopantă la un loc. 

Cred că, dintre cartierele 

vechi, acesta s-a dezvoltat 

cel mai mult în ultimii ani 

– au apărut foarte multe 

blocuri înalte însă niciun 

spaţiu verde nou (iar cele 

existente natural de pe ma-

lurile Someşului sau ale Vă-

ii Chintăului sunt neame-

najate şi mizere)”, a scris 

consilierul local USR-PLUS 

pe Facebook.

Un părinte clujean, 
speriat că îşi va vedea 
copilul bătut din nou

Adriana Cristian a remar-

cat faptul că unele zone din 

cartierul Iris sunt ca un „ghe-

tou”. Consilierul local a măr-

turisit că în Parcul Iris, un 

părinte clujean i-a făcut ru-

găminţi disperate. Acesta i-a 

cerut ca parcul să fi e supra-

vegheat video, astfel încât 

copiii săi să nu „mai fi e bă-

tuţi şi ameninţaţi”.

Consilierul local s-a gândit 

şi la câteva moduri în care a-

ceste probleme pot fi  remedia-

te. Astfel, ea consideră că un 

parteneriat cu Apele Române 

ar putea fi  benefi c, la fel şi con-

troale la şantierele din Iris.

„Se poate mai bine! Cu 

puţini bani, cu parteneri-

at cu Apele Române s-ar 

putea crea uşor zone de 

agrement în acest cartier. 

Şantierele din zonă trebu-

ie verificate şi amendate 

dacă nu respectă regulile 

de curăţenie”, a arătat 

Adriana Cristian.

Controale privind firma 

de salubritate ar putea aju-

ta la rezolvarea problemei 

mizeriei.

„Audit servicii de salu-

britate. La cum arătau ma-

rea majoritate a străzilor as 

verifica daca operatorul de 

salubritate a spălat în ulti-

ma lună străzile... Şi aş fa-

ce un audit regulat al acti-

vităţii acestora în zonă”, a 

mai susţinut consilierul lo-

cal, Adriana Cristian.

Cartierul Iris, ca un ghetou. 
Copii bătuți și amenințați în parc.
Cartierul Iris este o zonă uitată de ani buni de Primărie, în care construcțiile au luat avânt

Cartierele „uitate” ale oraşului vor fi  aduse la standarde europene, a declarat primarul Emil Boc

O serie de lucrări de modernizare vor demara în primăvara a-
cestui an, în cartierele Iris și Dâmbul Rotund, fi ind apoi „extin-
se” spre toate cartierele Clujului, a afi rmat primarul Emil Boc.
Primăvara aduce lucrări la mai multe drumuri, trotuare, parcuri și lo-
curi de joacă din Iris și Dâmbul Rotund. Cartierele „uitate” ale orașului 
vor fi aduse la standarde europene, a declarat primarul Emil Boc.
La prima ședinţă de Consiliu Local din noul an, primarul mu-
nicipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a trecut în revistă principale-
le obiective fi xate pentru 2021 – priorităţi ce vor fi  „validate, 
completate și nuanţate” de clujeni cu prilejul aprobării buge-
tului local pentru noul an.
Potrivit edilului-șef, printre principalele priorităţi ale administraţi-
ei locale se numără menţinerea sub control a pandemiei de 
COVID-19, respectiv revenirea treptată la normalitate, în toate 
domeniile. Aleșii locali se angajează să sprijine investiţiile și locu-
rile de muncă, promiţând solidaritate și incluziune socială.

Investiții anunțate de primărie în Iris
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Situația epidemiologică 

s-a înrăutățit din nou 

în județul Cluj. O localita-

te a ajuns la o incidență 

de aproape 10 cazuri 

de COVID-19 la 1.000 

de locuitori. 

Este vorba de comuna 

Vad unde incidența este de 

9,85 cazuri de COVID-19 la 

1.000 de locuitori. Deși ra-

ta de infectare este imensă, 

deocamdată nu au fost 

anunțate măsuri suplimen-

tare pentru localitate. 

Probleme mari există și în 

Chinteni, comună cu incidență 

de 6,13, Baciu - unde incidența 

este de 5,17 cazuri de CO-

VID-19 la 1.000 de locuitori, 

în Ploscoș - unde incidența a 

ajuns la 4,71 și în Florești - 

comună în care rata de 

incidență a atins 4,67 cazuri 

la mia de locuitori.

Județul Cluj a ajuns la o 

incidență a cazurilor de CO-

VID-19 de 3,29 infectări la 

1.000 de locuitori. 15 

localități din județ se află 

în scenariul roșu de 

funcționare, având în vede-

re că au depășit rata 

incidenței de 3 cazuri la 

1.000 de locuitori, potrivit 

datelor transmise de Tasnádi 

Szilárd, prefect de Cluj.

25 de localități din Cluj se 

afl ă în scenariul galben, iar 

41 se afl ă în scenariul verde. 

Patru orașe din județ, 
în scenariul roșu

Municipiul Cluj-Napoca a-

re în prezent rata de infecta-

re de 4,15 cazuri de COVID-19 

la mia de locuitori. Patru orașe 

din Cluj funcționează pe sce-

nariul roșu.

Rata infectare în orașele 
din județul Cluj: 
¤ Cluj-Napoca 4,15

¤ Dej 3,15

¤ Gherla 3,17

¤ Turda 3,51

¤ Câmpia Turzii 2,18

¤ Huedin 0,73

Măsuri pentru localitățile 
din scenariul roșu

În localitățile unde incidența 

cumulată în ultimele 14 zile 

e egală sau a depășit pragul 

de 3/1.000 de locuitori se dis-

pun următoarele măsuri:

• activitatea cinematografelor 

și a sălilor de spectacole este 

interzisă;

• spectacolele de tipul drive-

in sunt interzise;

• activitatea restaurantelor 

și cafenelelor în interior es-

te interzisă;

• activitatea teraselor este per-

misă, cu asigurarea distanței 

de 2 metri și maxim 6 persoa-

ne la o masă;

• este interzisă activitatea în 

baruri, cluburi și discoteci;

• activitatea sălilor de jocuri 

de noroc este interzisă;

Totodată, măsurile luate la 

nivel național rămân în vigoa-

re, precum purtarea măștii de 

protecție atât în spații închi-

se, cât și în cele deschise, dar 

și carantina de noapte.

De cealaltă parte, 14 

localități din județ nu au avut 

nici un caz nou de coronavi-

rus, confi rmat în ultimele do-

uă săptămâni.

Localități cu zero cazuri 
noi, în ultimele 14 zile: 
¤ Aluniș 0,00

¤ Așchileu 0,00

¤ Băișoara 0,00

¤ Buza 0,00

¤ Cămărașu 0,00

¤ Căpușu Mare 0,00

¤ Catina 0,00 

¤ Izvoru Crișului 0,00

¤ Mănăstireni 0,00

¤ Mărgău 0,00

¤ Panticeu 0,00

¤ Recea-Cristur 0,00

¤ Săcuieu 0,00

¤ Suatu 0,00

Se apropie valul 3 al pandemiei de COVID-19?
Ratele de incidență a cazurilor de coronavirus au urcat în ultimele zile în localitățile din Cluj

Situația epidemiologică s-a înrăutățit din nou în județul Cluj

Dr. Beatrice Mahler, mana-

gerul Institutului 

„Marius Nasta”, a detaliat 

particularitățile valului 

3 al pandemiei observate 

la pacienții internați în spi-

talul pe care îl conduce. 

Institutul a rămăs dumini-

că, fără locuri libere, după 

ce în ultimele zile s-a înre-

gistrat o creștere bruscă 

a pacienților diagnosticați 

cu COVID-19. Sunt pacienți 

mai tineri, care nu au apu-

cat să se vaccineze, și care 

fac forme severe, a declarat 

la Digi24 managerul 

Beatrice Mahler.

Ea spune că o particularitate 

observată la pacienții din ultime-

le zile este apariția unui sindrom 

infl amator la fi cat, care compli-

că tratarea insufi ciențelor respi-

ratorii. Medicul este de părere că 

vor urma câteva săptămâni în 

care nu va fi  deloc ușor, pentru 

că valul al treilea al pandemiei, 

apărut pe fondul circulației unor 

noi tulpini, dar și al unei „obo-

seli” a populației în ceea ce 

privește respectarea regulilor, va 

fi  mai rău decât cel din noiem-

brie, când în România s-a înre-

gistrat un vârf al pandemiei.

 „La Marius Nasta de la 

prânz nu mai există niciun loc 

liber, toate locurile - și în secție, 

și în terapie intensivă - sunt 

pline și probabil că în această 

noapte va trebui să punem pa-

turi suplimentare, dacă vor ve-

ni pacienți de acasă, pentru că 

nu se mai pune problema să 

primim din alte spitale, ci să 

putem gestiona pacienții care 

ajung la spital cu forme seve-

re, cu insufi ciență respirato-

rie”, a declarat duminică sea-

ra, la Digi24, medicul Beatri-

ce Mahler.

 „Creșterea numărului de ca-

zuri a fost bruscă. În trei zile, s-

au ocupat paturile care erau li-

bere - și eram la o capacitate 

undeva la 60 la sută ocupate -,  

iar secția de terapie intensivă s-

a ocupat chiar mai repede”, a 

relatat managerul Institutului 

„Marius Nasta”.

Hepatocitoliza, 
particularitatea 
noului val al pandemiei

Pacienții care sunt internați 

în acest moment în spital au for-

me severe de COVID, sunt mai 

puțini cei cu forme moderate.

„Ce observăm ca particulari-

tate de la începutul acestui val 

este că pacienții au un sindrom 

infl amator important, cu o he-

patocitoliză - înseamnă o reacție 

a fi catului destul de importantă, 

ca urmare a infl amației severe 

care se găsește în organism. Ea 

era prezentă și anul trecut, dar 

la un procent mai mic de pacienți, 

acum peste 60 la sută au aceas-

tă formă de manifestare, formă 

care poate să interacționeze cu 

medicația, pentru că are și ea 

gradul ei de hepato-toxicitate”, 

a arătat dr. Beatrice Mahler.

Hepatocitoliza este o reacție 

infl amatorie acută, care se ma-

nifestă în momentul în care a-

pare acea furtună de citokine, 

deci în prima etapă, dar se ma-

nifestă practic printr-o distruge-

re ușoară a celulelor hepatice, a 

explicat medicul. „Nu putem să 

ne dăm seama în ce măsură es-

te vorba despre o distrugere a 

hepatocitelor sau de o infl amație 

destul de intensă care duce la 

modifi carea permeabilității mem-

branei celulei hepatice și astfel 

aceste citokine și aceste enzi-

me hepatice ajung în sânge. Es-

te important să monitorizăm 

ce se întâmplă și să fi m în per-

manentă legătură cu medicii 

gastroenterologi. Pentru noi, ca 

pneumologi, e o provocare, pen-

tru că pe lângă insufi ciența re-

spiratorie, asocierea unei 

insufi ciențe hepatice pune re-

ale probleme de management 

al acestor pacienți”, a spus 

Beatrice Mahler.

Manager de spital: 
„Valul 3 va fi mai rău”

Guvernul ia în calcul implementarea unor 
restricții mai severe decât cele din prezent. 
Una dintre acestea ar putea fi  limitarea 
circulației pe timp de noapte cu o oră mai 
devreme, adică de la ora 22. 
Conform unor surse Digi24.ro, Guvernul ia 
în calcul înăsprirea restricțiilor de circulație. 
Motivul unei astfel de măsuri este 
creșterea alarmantă a numărului cazurilor 
de COVID-19 în ultima perioadă.
Dacă măsura va fi implementată, românii 
vor putea circula pe străzi doar până la ora 

22, față de ora 23, cum este în prezent.
Dacă această măsură va fi  implementată, și 
restaurantele vor funcționa până mai devre-
me. Guvernul ar putea lua o decizie în acest 
sens miercuri, 10 martie.
Prim-ministrul României a spus că în funcție de 
evoluția numărului de cazuri COVID-19 se vor 
lua măsuri mai dure: „Vom analiza situația, vom 
vedea evoluția și, în funcție de evoluția situației, 
vom veni cu măsuri. În acest moment sunt mă-
surile pe care le avem, pe acestea le implemen-
tăm”, a spus Florin Cîțu, potrivit digi24.ro.

Guvernul ia în calcul restricții mai severe

INCIDENȚĂ

9,8
este rata de incidență 
din comuna Vad. 
Comuna se afl ă, 
alături de alte 14 
localități, în scenariul 
roșu de funcționare

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Prefectul Clujului, Tasnádi 

Szilárd, a anunțat luni, 

8 martie, care este situația 

în ceea ce privește secțiile 

de ATI de la Cluj.

Conform acestuia, există 494 

paturi destinate patologiei CO-

VID-19 în județ, dintre care luni 

erau sunt ocupate 429.

Paturile COVID-19 ATI cu 

ventilatoare sunt 73, dintre 

care 69 erau ocupate luni, iar 

pacienții ventilați non-invaziv 

erau 35 la număr.

În ceea privește paturile 

COVID-19 ATI intermedia-

re fără ventilatoare, aces-

tea sunt 20.

Numărul internărilor 
la ATI, în scădere

Situația celor internați la 

ATI din ultima săptămână se 

situează în jurul numărului 70. 

Totuși, față de săptămâna tre-

cută, adică în 1 martie, numă-

rul lor este în ușoară scădere.

Atât luni, 1 martie, cât și 

marți, 2 martie, au fost inter-

nate 71 de persoane. Miercuri, 

3 martie, numărul acestora a 

scăzut cu 5, ajungând la 66. 

Joi a crescut cu unu, la fel și 

vineri, 5 martie, ajungându-se 

la 68 de persoane internate. 

Sâmbătă numărul acestora a 

scăzut cu unu, întorcându-se 

la 67, iar duminică a crescut 

cu 2, numărul de 69 de internați 

rămânând și luni, 8 martie.

17 morți la Cluj, 
în ultima săptămână

Numărul deceselor în ca-

drul celor infectați cu CO-

VID 19 a atins iar o cotă 

destul de ridicată de lunea 

trecută, 1 martie, până azi, 

8 martie.

¤ Luni, 1 martie: total decedați 

522, dintre care 358 în Cluj

¤ Marți, 2 martie: total decedați 

525, dintre care 360 în Cluj 

¤ Miercuri, 3 martie: total 

decedați 533, dintre care 

365 în Cluj

¤ Joi, 4 martie: total decedați 

533, dintre care 365 în Cluj

¤ Vineri, 5 martie: total 

decedați 537, dintre care 

367 în Cluj

¤ Sâmbătă, 6 martie: total 

decedați 539, dintre care 

369 în Cluj

¤ Duminică, 7 martie: total 

decedați 541, dintre care 

370 în Cluj

¤ Luni, 8 martie: total decedați 

548, dintre care 373 în Cluj

Județul Cluj are 73 de paturi ATI cu ventilatoare



marți, 9 martie 2021 | monitorulcj.ro ACTUALITATE 5

Cu ocazia zilei de 8 martie, 

s-au organizat proteste atât 

în Cluj, cât și în Capitală, 

în ce privește modul 

în care pandemia a afectat 

disproporționat femeile.

Rata șomajului mult mai 

mare în cazul femeilor decât 

în cel al bărbaților, nesiguranță 

și nerespectarea drepturilor și 

a demnității femeilor, acestea 

se numără printre nemulțumirile 

persoanelor ce au participat 

azi la proteste.

 „Cade una, sărim toate!”

Luni, 8 martie, la ora 12, 

a fost organizat un fl ashmob 

în fața Prefecturii din Cluj-

Napoca. S-a recitat o poezie 

feministă, având ca motiv 

principal nemulțumirea cu 

privire la misoginismul din 

România, o confruntare con-

tinuă pentru femei, în speci-

al la locurile de muncă. La 

începutul manifestației, pre-

fectul Tasnádi Szilárd a dis-

cutat scurt cu organizatoare-

le evenimentului, invitându-

le la dialog pe câteva repre-

zentante ale grupului.

Prin manifestările publice, 

s-a dorit tragerea unui sem-

nal de alarmă cu privire la 

modul în care autoritățile au 

gestionat pandemia și cum 

acest mod de a trata lucruri-

le a agravat multe dintre pro-

blemele cu care femeile se 

confruntă. Spre exemplu, 

incidența cazurilor de violență 

sexuală și domestică a cres-

cut, iar munca domestică și 

de îngrijire (în special a copi-

ilor) apasă greu pe umerii fe-

meilor, din cauza închiderii 

școlilor și grădinițelor.

De asemenea, creșterea 

șomajului în pandemie a afec-

tat în mod considerabil feme-

ile, două treimi din persoa-

nele lăsate fără locuri de mun-

că fiind femei. Numărul 

bărbaților șomeri a scăzut cu 

4%, pe când cel al femeilor 

a crescut cu 7%.

„#MulțumimPentruFlori, 

dar de 8 martie vrem siguranță 

și respectarea drepturilor și 

demnității femeilor.”

 „Acasă este spațiul nostru 

vital, un loc al revendicărilor 

feministe, al grijii noastre, al 

muncii noastre. Acasă este 

spațiul în care ni s-a spus să 

stăm în siguranță în timpul pan-

demiei. Dar ce faci când acasă 

nu este un loc sigur? Sau când 

nu ai un acasă? Ne-am săturat 

ca viețile, drepturile și nevoile 

noastre să fi e ignorate. Ne-am 

săturat ca misoginia generali-

zată, rasismul și sexismul 

instituționalizat să ne transfor-

me în cetățene de mâna a do-

ua”, este scris pe grupul de Fa-

cebook cu ajutorul căruia s-a 

organizat evenimentul.

 „Misoginie – cealaltă 
pandemie!”

Și în București a avut loc 

un protest tot pentru aceleași 

motive ca și cel organizat la 

Cluj. Aici însă s-a pus mai mult 

accentul pe nerespectarea unor 

drepturi precum cel de a avor-

ta, a naște în siguranță sau în 

ce privește abuzurile sexuale 

întâlnite des în cadrul locuri-

lor unde lucrează acestea.

 „Ne este restricționat 

dreptul la avort sau la nașteri 

în siguranță. În pandemie, 

spitalele nu mai țin cont de 

dreptul fundamental de a de-

cide asupra propriilor noas-

tre corpuri. Suntem închise 

în case cu parteneri abuzivi, 

fără ca măsurile de caranti-

nă să specifi ce clar că feme-

ile afl ate în situații de violență 

domestică pot ieși din casă 

la orice oră pentru a-și pro-

teja viața”, reprezintă doar 

puțin din ceea ce au susținut 

protestatarele azi.

FEMEILE ÎȘI FAC VOCILE AUZITE

De 8 Martie, femeile au protestat la Guvern 
și la Prefectura Cluj. Ce le nemulțumește? 
„Misoginia generalizată ne transformă în cetățene de mâna a doua”, au scandat doamnele

Prin manifestările publice, s-a dorit tragerea unui semnal de alarmă cu privire la modul în care autoritățile au gestionat pandemia 
și cum acest mod de a trata lucrurile a agravat multe dintre problemele cu care femeile se confruntă

Județul Cluj se situează pe 

ultimul loc din țară la 

numărul de femei care au 

adus copii pe lume în 2019. 

Datele Institutului Național 

de Statistică plasează județul 

Cluj pe ultimul loc în țară din 

punctul de vedere al ratei de 

fertilitate, cu o rată de numai 

1,3 nașteri la mia de femei 

fertile. Au fost luate în calcul 

femeile de vârstă fertilă din 

județul Cluj care au născut în 

2019, adică cele cu vârsta cu-

prinsă între 15 și 49 de ani, 

cu reședința în Cluj.

Datele INS arată că cele 

mai scăzute rate privind fer-

tilitatea sunt înregistrate în ju-

deţele Cluj (1,3 la mie) și Il-

fov (1,4 la mie).

La polul opus, cu cele mai 

mari rate totale de fertilitate 

(născuţi-vii la o femeie de vâr-

stă fertilă, 15-49 ani din 

populația rezidentă) în 2019 

se afl ă judeţele Vaslui (3,1‰), 

Sălaj (2,4 ‰) şi Suceava (2,3 

‰). Totalul femeilor cu vâr-

sta cuprinsă între 15 şi 49 ani 

cu potențial de a fi  mame în 

2019 în țara noastră era de 

4,26 milioane, respectiv 43,2% 

din totalul populaţiei femini-

ne la 1 ianuarie 2020.

Datele INS mai arată că 

femeile reprezintă 51,1% din 

totalul populaţiei, dar și că 

populaţia feminină este mai 

„îmbătrânită” decât cea mas-

culină cu 3,3 ani. Femeile din 

mediul rural au o speranță 

de viață mai mică decât cele 

din orașe, unde trăiesc 50,1% 

din femeile de 65 de ani şi 

mai în vârstă.

Județul Cluj are cea mai 
scăzută rată 
de fertilitate din România

România, primul loc în Uniunea Europeană 
la numărul femeilor manager de companii
România este pe primul 

loc în Uniunea Europeană 

când vine vorba de femei 

care conduc afaceri 

din poziţia de Senior 

Executives în companii, 

potrivit unui comunicat 

al unui hub de afaceri dez-

voltat de femei, care citea-

ză un raport Eurostat.

Astfel, în Uniunea Euro-

peană, 37% dintre manageri 

sunt femei, 28% fac parte din 

boardul managerial, iar 18% 

sunt Senior Executives.

România ocupă locul 1 în 

Uniunea Europeană (34%) 

atunci când vine vorba de fe-

mei care conduc afaceri din 

poziţia de Senior Executives, 

urmată de Estonia (33%), Li-

tuania (30%) şi Letonia (29%).

Mai mult decât atât, ma-

mele-antreprenor sunt un fe-

nomen apărut recent în Româ-

nia şi principalele lor avanta-

je în pandemia Covid-19 au 

fost acelea că erau deja obiş-

nuite cu lucrul de acasă şi că 

erau familiarizate cu comuni-

carea online. Din păcate, to-

tuşi foarte puţine dintre aface-

rile „mamprenoarelor” erau 

pregătite pentru online înain-

te de pandemie, iar principa-

lul motiv rămâne costul ridi-

cat al dezvoltării unui websi-

te de calitate şi investiţia fi -

nanciară destul de mare nece-

sară pentru a deveni vizibil în 

marea masă de oportunităţi pe 

care o oferă internetul, spun 

reprezentanţii comunităţii de 

afaceri mamprenoare.eu.

Totuşi, mamele-antrepre-

nor încep să devină o forţă în 

E-commerce.

Sunt peste 500.000 de afa-

ceri active în România care au 

ca acţionar o femeie, iar ma-

joritatea afacerilor conduse de 

femei sunt microintreprinderi 

(cabinete diverse, saloane de 

înfrumuseţare, magazine, cen-

tre educaţionale, terapii, mici 

ateliere de producţie etc.), pre-

zenţa lor online fi ind de mul-

te ori redusă la o pagină de 

Facebook sau un website cu 

buget redus, care sunt ca niş-

te picături ce se pierd într-un 

ocean de oferte.

Dacă doreşti să cumperi ce-

va de la o mamă-antreprenor, 

singura şansă să o găseşti sunt 

grupurile de Facebook pentru 

mămici, care sunt cercuri în-

chise şi recomandările sunt to-

tal subiective, spun reprezen-

tanţii comunităţii de afaceri.
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Femeile din linia întâi

a Clujului! Ele sunt cele 

care au secretul succesului 

şi sunt o inspiraţie pentru 

sute de femei din România. 

De ziua femeii 

le aducem un omagiu 

şi mii de mulţumiri.

Femeile au dat mereu dova-

dă de multă putere, pasiune şi 

răbdare. De-a lungul timpului, 

femeile au luptat pentru drep-

turile lor, iar poziţiile pe care 

le-au ocupat în socitetate au 

fost obţinute prin muncă şi per-

severenţă. Pentru că ziua de 8 

Martie este despre ele, monito-

rulcj.ro a luat legătura cu femei 

din poziţii-cheie în Cluj, care 

de multe ori au reprezentant 

vocile a mii de clujeni.

Olah Emese, femeia 
care luptă pentru clujeni

Un model de urmat este vi-

ceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Olah Emese care 

se afl ă deja la al doilea mandat. 

Olah a ales politica pentru că 

iubeşte comunitatea şi doreşte 

să o ajute, lucru pe care îl face 

de câţiva ani.

„Eu am fost avocat şi ju-

rist înainte şi am avut foarte 

multe cazuri care m-au deter-

minat să merg spre politică. 

M-am implicat în politică prin 

partidul UDMR, apoi am fost 

în consiliul local, iar acum 

sunt în funcţia de viceprimar 

al municipiului Cluj-Napoca”, 

a declarat pentru monitorulcj.

ro  Olah Emese.

Olah consideră că politica a-

re nevoie de puţină intuiţie fe-

minină, dar şi de alte calităţi 

care vin la pachet.

„Eu pot să vorbesc despre 

UDMR. Acolo am fost primită 

cu braţele deschise, cel puţin 

la nivelul judeţului Cluj, feme-

ile sunt binevenite. La noi ac-

tivează foarte multe femei în 

politică. Este nevoie şi de par-

tea feminină în politica din Ro-

mânia”, a mai spus Olah.

Femeia care a fost o adevă-

rată inspiraţie pentru ea chiar 

din copilărie este Margaret Th-

tacher, prima femeie care a ocu-

pat funcţiile de prim-ministru 

și de lider într-un partid politic 

din Regatul Unit.

„Recunosc că din copilărie 

am fost fermecată de atitudinea 

doamnei Margaret Thtacher, şi 

pot să spun că am avut foarte 

multe modele care nu activau 

neapărat în politică. Apreciez 

foarte mult femeile care lucrea-

ză în asociaţii şi fundaţii. Am o 

apreciere foarte mare pentru Mi-

rela Codreanu şi multe alte fe-

mei care s-au impicat în socie-

tate şi au ajutat oamenii nevo-

iaşi”, a mai spus viceprimarul.

Ştefana Cristuţiu – asistenta 
care salvează vieţi!

Ştefana Cristuţiu este un ade-

vărat erou în această perioadă. 

Ea şi a început activitatea de 

asistentă pe ambulnaţă chiar de 

la începutul pandemiei, iar de 

atunci spune că în fi ecare zi agi-

taţia există, iar urgenţele nu se 

termină niciodată.

„Chiar şi de 8 Martie sun-

tem la datorie, urgenţele nu 

se termină niciodată. Nu este 

aşa de greu precum îşi imagi-

nează lumea, din experienţa 

mea de până acum nu există 

preconcepţii. Iar o femeie îşi 

face job-ul la fel de bine ca şi 

un bărbat, nu cred că sunt di-

ferenţe. Cele mai importante 

aspecte sunt pregătirea şi do-

rinţa de a învăţa şi de a te im-

bunătăţii constant”, a decla-

rat pentru monitorulcj.ro  Şte-

fana Cristuţiu.

Asistenta de pe ambulanţă 

spune că pacienţii mereu au 

preferat să fi e îngrijiţi de femei, 

probabil că există şi un instinct 

matern şi de protecţie pe care 

femeile de obicei îl oferă.

„Cred că în România, în do-

meniul medical, femeile sunt 

reprezentate într-un număr des-

tul de mare. Oamenii sunt într-o 

oare care măsură obişnuţi de-

ja să fi e ajutaţi de femei, pro-

babil că mai sunt şi mici ex-

cepţii, dar nu cred că sunt im-

portante”, a spus asistenta

Ştefana iubeşte să lucreze cu 

şi pentru oameni, iar acest lu-

cru a împins-o spre o aseme-

nea carieră, care de multe ori 

poate fi  foarte solicitantă. Sa-

tisfacţia pe care o are la fi nalul 

fi ecărei zile, îi dă putere să mear-

gă mai departe.

„Nu ştiu dacă m-a inspirat 

ceva sau cineva concret. Dar 
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Femeile din „linia I
au devenit o inspir
Olah Emese, Ștefana Cristuțiu, Renate Roca, B
unei cariere de succes și au reușit să reprezint

AU PUS MÂNA PE MĂTURĂ ȘI AU CURĂȚAT UN PARC DIN CLUJ. Un grup de băieți au decis să lase 
deoparte relaxarea de weekend și să rezolve problema gunoaielor din parcul de pe Strada 
Stadionului din Florești. „Înarmați” cu mături, aceștia și-au petrecut câteva ore bune curățând 
spațiul public. Poze cu aceștia, dar și o postare au fost publicate pe un grup de pe Facebook.

„În parcul de pe strada Stadionului, un grup de 4 băieți simpatici curăță cu spor, de câteva 
ore. Felicitări băieți, sunteți exemple de urmat pentru noi toți! Felicitări și părinților!” a scris 
un clujean pe rețeaua de socializare.

INFOTO

De-a lungul timpului, femeile au luptat pentru drepturile lor, iar poziţiile pe care l
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mi place să lucrez cu oameni 

i îmi place să fi u în mijlocul 

cţiunii, mai ales că este o me-

erie activă solicitantă şi fru-

moasa în egală măsură. Nu îmi 

plac job- urile monotone sau 

utina, şi în niciun caz nu aş fi  

putut lucra în spatele unui bi-

ou. Ca asistentă pe ambulan-

ă nu ai ocazia să te plictiseşti 

am niciodată, iar faptul că lu-

rezi în fi ecare zi cu oameni îţi 

feră o anumită satisfacţie”, a 

pus Ştefania.

Renate Roca, una dintre 
ele mai cunoscute femei 

ale PR-ului românesc

Renate Roca a fost printre pri-

mii oameni de Relaţii Publice 

PR) din Cluj. Şi-a început acti-

vitatea în 2001, moment în care 

nu era atât de cunoscut acest do-

meniu în România. În momen-

ul de faţă, Renate este o femeie 

de succes, care are multiple res-

ponsabilităţi, printre care şi ges-

ionarea agenţiei PR & More.

„Lucrurile au mers de la si-

ne tocmai pentru că nu am că-

utat o carieră. Am încercat lu-

cruri care mi-au plăcut şi ele 

s-au transformat, încet, în res-

ponsabilităţi zilnice, apoi într-un 

loc de muncă şi, an după an, 

au construit o carieră. Am fost 

norocoasă să întâlnesc oameni 

pentru care au contat calităţile 

mele şi mai puţin experienţa 

mea. Aşa am avut timp să fac 

greşeli, să văd exact ce mi se 

potriveşte şi să deschid noi dru-

muri pentru mine. Pare simplu, 

dar nu poţi să faci asta dacă nu 

ai în jurul tău oameni care cred 

în tine”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro  Renate Roca.

Renate spune că femeile din 

ţara noastră devin tot mai pre-

zente în domenii cheie, în care 

acum câţiva ani nu visau să a-

jungă, dar există şi multe care 

nu îşi construiesc o carieră. Ea 

consideră că egalizarea şanse-

lor pentru femei ar trebui să în-

ceapă în România.

„Trăim într-un mare para-

dox. Există o Românie în care 

femeile devin tot mai prezente 

domenii mai puţin tradiţionale 

pentru ele, cum e IT-ul sau in-

dustria, există businesuri foar-

te mari conduse de femei, dar 

există şi o Românie în care zeci 

de fete devin, în fi ecare an, ma-

me la 15-16 ani şi pierd orice 

şansă la o viaţă independentă. 

Cred că egalizarea şanselor pen-

tru toate femeile e cel mai im-

portant lucru care trebuie făcut 

acum”, a mai spus Renate.

De asemenea, ea sfătuieş-

te ca fetele din ziua de azi ca-

re se află la început de drum 

să încerce să definească lu-

crurile care le aduc un zâm-

bet pe faţă iar de acolo să dez-

volte o carieră.

„Să îşi definească succe-

sul în funcţie de lucrurile ca-

re le fac fericite. Să înţelea-

gă că fiecare perioadă din 

viaţa lor va avea alte priori-

tăţi şi că nu pot fi perfecte, 

nu poţi să fii mama ideală, 

CEO ultra-competitiv şi top 

model în acelaşi timp, indi-

ferent de ce ar posta vreo ve-

detă pe Instagram. Şi că lu-

crurile frumoase vin, de mul-

te ori, de la oameni şi locuri 

care nu-ţi atrag atenţia, da-

că eşti deschis la minte şi la 

suflet”, a explicat Renate.

Bianca Preda, o jurnalistă 
cu experienţă bogată

Bianca Preda este redactorul 

şef de la monitorulcj.ro , o jur-

nalistă cu o experienţă de pes-

te 15 ani, care a trecut prin mul-

te provocări pentru a realiza o 

carieră atât de bogată. Presa 

pentru ea a devenit un „drog” 

de care nu se poate lăsa.

„Lucrez în presă de cand 

mă ştiu. Cred că a fost singu-

rul job pe care l-am avut, cea 

de ziaristă. Acum, serios, am 

început să scriu încă din fa-

cultate, la reviste studenţeşti 

şi mi-a plăcut enorm. Să tot 

fi trecut de atunci vreo 15 ani. 

În toată această perioadă am 

acoperit cam toate domeniile 

de la politică la sănătate şi de 

la sport la jurnalismul de in-

vestigaţie. Este un citat «da-

că faci ceea ce îţi place nu va 

trebui să munceşti nici măcar 

o zi» care cred că mi se po-

triveşte de minune. Presa pen-

tru mine a fost şi este ca un 

drog şi nu cred că am fost în 

competiţie cu nimeni pentru 

exclusivităţi, în afară de mi-

ne. Şi să fim sinceri, ca feme-

ie, câteodată, e mai uşor să 

primeşti informaţii!”, a decla-

rat pentru monitorulcj.ro  Bi-

anca Preda.

Bianca a devenit mămică de 

10 luni, iar Elias a completat-o 

ca femeie. Acum este o femeie 

împlinită din toate punctele de 

vedere. Un lucru nu s-a schim-

bat, pasiunea pentru jurnalism! 

Bianca este în continuare pasi-

onată de acest domeniu şi este 

nerăbdătoare să se întoarcă la 

tastatura din redacţie.

„Maternitatea m-a schimbat 

... în bine! Din punct de vede-

re jurnalistic am parcurs cam 

toate etapele profesiei: repor-

ter, redactor, editor şi ... redac-

tor şef. Mai lipseşte să îmi des-

chid propriul ziar. Glumesc, nu 

este o ţintă! Dacă profesional 

eram satisfăcută, natural, ur-

mătorul pas era să devin ma-

mă pentru a fi  pe deplin împli-

nită. Şi nu regret niciun minut. 

Acum gândesc pentru doi, fac 

planuri de viitor, în loc să tră-

iesc clipa ... ştirii. Nu consider 

că m-am schimbat, am rămas 

aceeaşi persoană care diminea-

ţa şi seara «răsfoieşte» ziarele 

online între sesiuni de alăptat, 

schimbat scutece şi plimbat doi 

câini”, a mai explicat Bianca.

Bianca este de părere că fe-

meia poate ajunge foarte sus, 

dacă îşi propune asta! Toate 

femeile din viaţa ei i-au dove-

dit acest lucru, iar asta a şti-

ut să facă şi ea în viaţă: să ţin-

tească cât mai sus şi să trea-

că peste orice barieră.

„Dacă îşi propune, o femeie 

le poate face pe toate. Suntem 

superwoman. Şi toate femeile 

din viaţa mea mi-au dovedit 

acest lucru, începând cu buni-

ca şi mama. Dar să vă zic un 

secret, când eram însărcinată şi 

lumea mă întreba ce vreau să 

fi e bebeluşul, răspunsul venea 

ferm: băiat! De ce? Pentru că 

noi, femeile, suntem şi chinui-

te de-a lungul vieţii. Să recu-

noaştem. Şi Dumnezeu mi-a dă-

ruit un băieţel cu ochi albaştri, 

Elias, care, cine ştie, va fi  ur-

mătorul redactor şef la monito-

rulcj.ro ”, a spus jurnalista.

Hajnal Komos, o adevărată 
femeie de afaceri

Hajnal Komos este propieta-

ra restaurantului Inizio şi o ade-

vărată femeie de afaceri. Ea con-

sideră că munca şi implicarea te 

ajută să duci o afacere la culmi-

le succesului: „Personal, a con-

duce afacerea ţine de principii 

şi perseverenţă. Implicarea 100% 

înseamnă şi o formă de viaţă, 

însă secretul este să îţi placă ce-

ea ce faci”, a declarat pentru 

monitroulcj.ro Hajnal Komos.

Hajnal spune că este provo-

cator să fi i o femeie în lumea 

afacerilor, pentru că este foar-

te greu să câştigi respect din 

partea celorlalţi antreprenori, 

majoritatea fi ind bărbaţi.

„Provocator! Femeia în lu-

mea afacerii încă se luptă pen-

tru respect, chiar dacă acesta 

se câştigă. Consider că orice 

afacere este oglinda valorilor şi 

a viziunii asupra omului şi a 

societăţii în care trăim. Fără a-

ceste valori, nici o afacere nu 

are valoare”, a spus Hajnal.

Totodată, ea spune ca ai ne-

voie de câteva principii bine de-

fi nite pentru a reuşi în această 

lume a afacerilor. Poziţia de li-

der o încarcă în fi ecare zi şi îi 

dă mai multă putere.

„Principiile pe care m-am 

ghidat ăn viaţă pentru a avea 

această poziţie au fost adevăr 

şi asumare, aceste 2 principii 

au format setul de valori care 

mă ghidează prin valurile lumii 

de afaceri. Poziţia de lider mă 

motivează şi mai mult, ca fe-

meie şi ca mamă”, a afi rmat fe-

meia de afaceri.

Claudia Gherman – 
medicul erou

Claudia Gherman este medic 

primar cu triplă specialitate: chi-

rurgie generală, chirurgie vascu-

lară şi chirurgie plastică, iar în 

acest moment ocupa funcţia de 

manager la Spitalul Judeţean de 

Urgenţe din Cluj. Pentru Clau-

dia, femeia reprezintă mai mult 

decât un simbol: „ Femeia este 

sursa vieţii, a inspiraţiei, a cre-

aţiei, a iubirii şi a împlinirii”.

Funcţia de manager al Spita-

lului de Urgenţe vine la pachet 

cu multe responsabilităţi şi cu 

foarte multă muncă, mai ales în 

această perioadă. Cu toate aceas-

tea, medicul a reuşit să îşi îm-

partă timpul pentru a putea să 

se ocupe şi de medicină, dar şi 

de conducerea spitalului.

„Până acum am reuşit să fac 

faţă la toate provocările la care 

sunt expusă. Mi-am împărţit 

timpul foarte bine, în aşa fel în-

cât să pot mereu să am timp şi 

pentru funcţia de manager, dar 

şi pentru funcţia de medic. Lu-

crez foarte mult timp acum, pe 

prim plan este spitalul, în me-

die fi ind aici chiar şi 12 ore pe 

zi”, a declarat pentru monito-

rulcj.ro  Claudia Gherman.

Claudia Gherman le oferă un 

sfat viitoarelor eroine din siste-

mul medical: „să îşi urmeze pa-

siunea şi să muncească mult 

pentru a-şi atinge scopul”.

„Înainte de toate să îşi ur-

meze pasiunea. Dacă mi-am do-

rit ceva foarte mult pe perioa-

da facultăţii a fost chirurgia ca 

şi specialitate. Am municit foar-

te mult şi am investit foiarte 

mult timp, până am devenit chi-

rurgul la care visam în acele zi-

le de studenţie. Fără pasiune nu 

aş fi  reuşit să realizez nimic. Iar 

cât timp voi avea acest job, pa-

siunea şi munca îşi vor spune 

cuvântul în fi ecare zi”, a expli-

cat managerul spitalului.

I” a Clujului! Poveștile lor de succes 
raţie pentru noua generaţie.
Bianca Preda, Hajnal Komos și Claudia Gherman , șase femei care au găsit ingredientele 
e vocile a mii de clujeni

le-au ocupat în socitetate au fost obţinute prin muncă şi perseverenţă
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NASA a anunţat vineri 

că roverul Perseverance 

şi-a rotit cu succes roţile 

pe planeta Marte pentru 

prima dată de la asoliza-

rea din urmă 

cu două săptămâni, depla-

sându-se câţiva metri, 

transmite AFP.

În timpul acestui prim 

traseu realizat joi după-amia-

ză şi destinat verificării bu-

nei funcţionări a sistemu-

lui, vehiculul echipat cu şa-

se roţi a avansat patru me-

tri, apoi a făcut o rotaţie 

spre stânga, după care a 

efectua o manevră în spate 

de aproximativ 2.5 metri.

Perseverance a reuşit să 

facă o fotografie a urmelor 

propriilor roţi pe solul mar-

ţian, care a fost publicată 

de NASA.

În total roverul, care are 

dimensiunea unui SUV mare, 

a parcurs şase metri şi jumă-

tate în 33 de minute.

„Nu cred că am fost vre-

odată atât de fericită să văd 

urme de roţi”, a declarat 

într-o conferinţă de presă 

Anais Zarifian, inginera res-

ponsabilă cu mobilitatea ro-

verului din cadrul Labora-

torului de propulsie cu jet 

al NASA.

„Prima noastră deplasare 

a decurs incredibil de bine 

şi este o etapă imensă pen-

tru misiune”, a adăugat ea.

Alte deplasări, mai lungi, 

sunt planifi cate pentru vi-

neri şi posibil sâmbăta, da-

că totul decurge bine.

Vehiculul va putea par-

curge 200 de metri pe zi mar-

ţiană (zilele sunt un pic mai 

lungi decât pe Pământ).

Perseverance se deplasea-

ză de cinci ori mai repede 

decât Curiosity, celălalt ro-

ver NASA care încă funcţio-

nează pe Marte.

Roverul Perseverance a aso-

lizat pe 18 februarie în crate-

rul Jezero, despre care oame-

nii de ştiinţă bănuiesc că a 

găzduit un lac adânc în urmă 

cu 3.5 miliarde de ani.

Scopul misiunii este acela 

de a colecta probe de rocă ca-

re vor fi  aduse pe Pământ de 

o misiune ulterioară pentru a 

căuta urme ale prezenţei vie-

ţii pe Planeta Roşie.

Roverul Perseverance 
a parcurs primii metri 
pe planeta Marte

Astronauta italiană 

Samantha Cristoforetti 

va zbura în spaţiu 

pentru a participa 

la o misiune organizată 

la bordul Staţiei Spaţiale 

Internaţionale (ISS) 

în anul 2022, au anunţat 

miercuri reprezentanţii 

Agenţiei Spaţiale 

Europene (ESA), 

relatează AFP.

Acesta va fi cea de-a do-

ua prezenţă la bordul ISS 

pentru astronauta italiană, 

care deţine recordul pentru 

cel mai îndelungat sejur în 

spaţiu stabilit de o femeie 

în cadrul unei singure mi-

siuni. Ea a petrecut 199 de 

zile pe orbita Terrei, în 2014 

şi 2015. „Sunt pregătită să 

călătoresc din nou la bor-

dul ISS (...) care este un fel 

de a doua mea casă”, a de-

clarat Samantha Cristofo-

retti într-o conferinţă de 

presă, adăugând că astro-

nauţii de la ESA „privesc 

deja spre următoarea eta-

pă, adică spre Lună”.

ESA participă la programul 

spaţial american Artemis, ce 

vizează mai întâi construirea 

Gateway, o staţie spaţială pe 

orbita satelitului natural al Pă-

mântului, înainte de a plasa 

astronauţi pe Lună.

Primele zboruri spre Lu-

nă, care vor avea loc în ju-

rul anului 2025, vor fi  rezer-

vate actualei generaţii de as-

tronauţi, din care face parte 

şi Samantha Cristoforetti.

După ce va fi  lansată în 

spaţiu în primăvara anului 

2022 cu o rachetă comerci-

ală care nu a fost deocam-

dată aleasă, Samantha Cris-

toforetti va prelua ştafeta de 

la un alt astronaut al ESA, 

austriacul Mathias Maurer, 

care urmează să ajungă la 

bordul staţiei în octombrie 

2021. El îl va înlocui pe as-

tronautul francez Thomas 

Pesquet, care va fi  trimis pe 

orbită în 20 aprilie.

Astronauta Cristoforetti 
va participa la o misiune 
pe ISS în 2022

Un prototip al viitoarei 

rachete Starship 

aparţinând SpaceX 

a aterizat  în Texas, 

însă a explodat la sol 

câteva minute mai târziu, 

relatează AFP.

„O aterizare minunată, 

lină”, a comentat SpaceX în 

clipul care transmite zborul 

de test în direct. Flăcările 

erau însă vizibile la baza ra-

chetei, fiind stinse de echi-

pele aflate la faţa locului. 

Câteva minute mai târziu, 

o explozie uriaşă a aruncat 

racheta în aer, care s-a spul-

berat în momentul în care 

s-a lovit de sol.

Nicio explicaţie 
nu a fost oferită imediat

Acest vehicul urmează să 

devină racheta aleasă de com-

pania SpaceX, fondată de mi-

liardarul Elon Musk, pentru 

a merge într-o zi pe Marte.

Prototipul, numit SN10, 

de la „Serial Number 10”, a 

decolat chiar înainte de ora 

23:20 GMT de la Boca 

Chica,Texas, pentru un al 

treilea test suborbital.

Racheta s-a ridicat în 

aer, propulsată de trei mo-

toare, care s-au oprit unul 

după altul, iar vehiculul a 

efectuat o serie de mane-

vre orizontale.

Nava a ajuns la 10 kilo-

metri altitudine, înainte de 

a începe coborârea, iar ra-

cheta a revenit apoi în pozi-

ţie verticală, reuşind să ate-

rizeze, la prima vedere fără 

incidente, în locaţia dorită.

S-au mai prăbușit 
alte două prototipuri 
iarna trecută

Alte două prototipuri (SN8 

şi SN9) s-au prăbuşit la ate-

rizare, în decembrie, apoi la 

începutul lunii februarie.

Aceste teste au loc într-o 

zonă aproape pustie închi-

riată de SpaceX la Boca Chi-

ca, în comitatul Cameron, 

situat în sudul Texasului, 

lângă frontiera cu Mexicul, 

în zona Golfului Mexic – o 

zonă suficient de nelocuită 

pentru ca un accident sau 

o explozie să nu provoace 

daune sau victime.

Elon Musk intenţionează 

să lanseze într-o bună zi mai 

multe astfel de rachete pen-

tru a cuceri Marte. Însă ini-

ţial, racheta, dacă va deve-

ni operaţională, s-ar putea 

dovedi utilă pentru călăto-

rii mai apropiate, în speci-

al spre Lună.

Un prototip al unei rachete SpaceX 
a explodat la sol după aterizare
Prototipul viitoarei rachete Starship a explodat la sol, imediat 
după aterizare, în timpul transmisiunii în direct a zborului

Racheta Starship a explodat după câteva minute mai târziu de la aterizare
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Sute de muncitori, 

în mare parte femei,

 s-au adunat în faţa clădi-

rilor guvernamentale 

din Sydney pentru a con-

damna violenţa împotriva 

femeilor şi a solicita 

o mai mare egalitate 

de gen la locul de muncă, 

pe fondul unui control 

crescut asupra tratamen-

tului femeilor în politica 

australiană, relatează 

luni Reuters.

O tânără afl ată în faţa par-

lamentului statului New So-

uth Wales avea scris pe corp 

mesajul „Trupul meu, treaba 

mea”, în timp ce alta ţinea o 

pancartă pe care scria „Mun-

ca egală merită plata egală!”.

O varietate de angajaţi – 

de la asistente medicale şi 

profesori la coafeze şi lucră-

tori în transporturi – au par-

ticipat la demonstraţie. A-

ceasta are într-un moment 

când guvernul a lansat o 

campanie de 19 milioane de 

dolari australieni (14,57 mi-

lioane dolari SUA) îndem-

nând oamenii să vorbească 

atunci când sunt martorii lip-

sei de respect faţă de femei.

„Să lucrăm cu toţii împre-

ună (...) astfel încât să trecem 

în cele din urmă la o lume 

unde violenţa, agresiunea se-

xuală şi hărţuirea sexuală fac 

parte din trecut”, a declarat 

în faţa mulţimii Jenny Leong, 

reprezentantă a partidului Ver-

zilor în parlament.

Parlamentul Australiei a 

intrat în vizorul publicului 

după acuzaţii legate de agre-

siune sexuală.

Trei femei angajate ale 

Partidului Liberal al prim-mi-

nistrului Scott Morrison au 

declarat luna trecută că au 

fost violate de acelaşi băr-

bat în 2019 şi 2020. 

Una dintre presupusele 

victime a depus o plângere 

la poliţie.

Săptămâna trecută, pro-

curorul general Christian Por-

ter, care s-a identifi cat ca fi -

ind subiectul unei acuzaţii 

istorice separate de viol, şi-a 

declarat nevinovăţia şi a res-

pins cu tărie acuzaţia.

Femeile condamnă violenţa şi cer o mai 
mare egalitate de gen la locul de muncă

În spatele unui coşciug 

alb acoperit cu trandafi ri 

roşii, mii de persoane 

au defi lat duminică 

la Minneapolis, în nordul 

Statelor Unite, pentru 

a cere „dreptate”, cu o zi 

înainte de procesul poli-

ţistului alb care l-a ucis 

pe afro-americanul George 

Floyd, notează AFP.

Mulţimea, foarte diver-

să, a rămas majoritar tăcu-

tă în semn de omagiu pen-

tru George Floyd, mort, pe 

25 mai, sub genunchiul 

agentului Derek Chauvin, 

ieşind din tăcere doar pen-

tru a scanda „Fără drepta-

te, fără pace!”.

În spatele unei banderole pe 

care erau scrise ultimele cuvin-

te ale lui George Floyd, „Nu 

pot respira”, manifestanţii au 

defi lat în jurul sediului guver-

nului local, care va găzdui acest 

proces cu începere de luni.

De teama unor posibile in-

cidente odată cu audierile, clă-

direa a fost înconjurată cu sâr-

mă ghimpată şi blocuri din 

beton. Mii de poliţişti şi sol-

daţi ai Gărzii Naţionale au 

fost, de asemenea, mobilizaţi.

În cortegiu, mai mulţi ma-

nifestanţi au afi rmat că se tem 

că Derek Chauvin va scăpa li-

ber după proces şi au averti-

zat că acest lucru nu ar rămâ-

ne fără consecinţe.

Derek Chauvin este acu-

zat de „crimă” şi „omor prin 

imprudenţă”. 

Procesul său, care va fi  şi 

cel al metodelor poliţiei, ur-

mează să înceapă luni cu se-

lecţia juraţilor.

 Dezbaterile de fond vor 

începe pe 29 martie, iar ver-

dictul nu este aşteptat îna-

inte de sfârşitul lunii aprilie.

Protest pe străzile din Minneapolis 
înainte de procesul din cazul Floyd

Papa Francisc a încheiat 

o vizită istorică în Irak 

şi a părăsit oraşul 

Bagdad la bordul 

unui avion, ieri, 

după ce a vizitat 

mai multe oraşe irakiene 

afectate de confl icte 

armate, s-a întâlnit 

cu lideri religioşi 

musulmani şi creştini 

şi a propovăduit pacea 

şi coexistenţa în faţa 

războiului, informează 

Reuters şi AFP.

Suveranul pontif şi-a luat 

la revedere de la ofi cialii ca-

re l-au însoţit la aeroport îna-

inte de a urca la bordul unui 

avion care arbora în cabina 

piloţilor drapelele Vaticanu-

lui şi Irakului.

Preşedintele irakian Bar-

ham Salih l-a însoţit pe papa 

Francisc, în vârstă de 84 de 

ani, pe covorul roşu întins pe 

pista aeroportului.

În timpul acestei vizite, 

prima întreprinsă de un su-

veran pontif în Irak, papa 

Francisc a vizitat patru ora-

şe irakiene, inclusiv Mosul, 

fostul bastion al organizaţi-

ei teroriste Stat Islamic, un 

oraş în care zone vaste se 

află în continuare în ruine, 

şi le-a spus rezidenţilor că 

„pacea este mai puternică 

decât războiul”.

„Irakul va rămâne pentru 

totdeauna alături de mine, 

în inima mea”, a adăugat pa-

pa Francisc.

Liderul de Vatican, care 

a prezentat mici dificultăţi 

motorii în anumite momen-

te, a participat totodată la o 

primă întâlnire istorică cu 

marele ayatolah Ali al-Sis-

tani, cel mai important cle-

ric al comunităţii musulma-

ne şiite din Irak.

Irakul l-a primit cu bra-

ţele deschide pe papa Fran-

cisc, iar oficialii irakieni au 

spus că această vizită repre-

zintă o bună ocazie pentru 

ca întreaga lume să vadă ţa-

ra lor, afectată permanent 

de crize, într-o altă lumină.

Irak se confruntă cu o cri-

ză cronică de management 

şi de corupţie şi prezintă un 

nivel constant de violenţă, 

adeseori asociat cu rivalita-

tea regională dintre Statele 

Unite şi Iran, la 18 ani du-

pă invazia americană. Po-

trivit AFP, prima vizită a 

unui suveran pontif în Irak 

s-a desfăşurat fără inciden-

te, într-o ţară zguduită con-

stant de violenţe.

Liderul de la Vatican, ca-

re a sosit vineri în Irak, a vi-

zitat pe lângă Bagdad şi ora-

şele Mosul, Erbil şi Qaraqo-

sh, situate în nordul ţării şi 

controlate în trecut de jiha-

dişti, unde a susţinut cauza 

uneia dintre cele mai vechi 

şi mai dispersate comunităţi 

creştine din lume.

Papa Francisc și-a încheiat vizita istorică în Irak, 
cu o rugăciune pentru pace
Irakul l-a primit cu braţele deschide pe papa Francisc, iar oficialii irakieni au spus că această vizită 
reprezintă o bună ocazie pentru ca întreaga lume să vadă ţara lor

Papa Francisc s-a rugat pentru pacea Irakului

Președintele Irakului, Barham Saleh, a apreciat luni, luându-și 
rămas bun la Bagdad de la papa Francisc, care și-a încheiat de-
plasarea istorică de trei zile în ţara arabă, că vizita suveranului 
pontif a reprezentat un mesaj de solidaritate faţă de acest stat, 
iar prezenţa sa, „un gest de pace și iubire”, „va rămâne de-a 
pururea în inimile” irakienilor, transmite EFE.

„Prezenţa sa reconfortantă a fost un gest de pace și iubire care 
va rămâne de-a pururea în inimile tuturor categoriilor de po-
pulaţie care tânjesc după securitate și pace”, a declarat Saleh 
într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, alături de o foto-
grafi e în care apare luându-și rămas bun de la papa Francisc 
pe scara avionului, pe aeroportul din Bagdad.

În mesajul său, publicat în limbile arabă, engleză și italiană, 
Saleh a apreciat că vizita papală în Irak a reprezentat „un me-
saj de mare solidaritate umanitară cu ţara noastră, care este 
epuizată de decenii de violenţe și confl icte”.

În timpul acestei deplasări, prima întreprinsă de un suveran 
pontif în Irak, papa Francisc a vizitat patru orașe irakiene – 
Bagdad, Najaf, Erbil și Mosul, fost bastion al grupării teroriste 
Stat Islamic și unde zone vaste se afl ă în continuare în ruine.

Vizita papei Francisc reprezintă 
„un gest de pace şi iubire”

Papa Francisc s-a întâlnit cu tatăl micului Alan, 
simbol al crizei refugiaţilor
Papa Francisc s-a întâlnit duminică seara la Erbil, în Kurdistanul 
irakian, cu tatăl lui Alan Kurdi, băieţelul sirian înecat în Marea 
Egee, devenit un simbol tragic al crizei refugiaţilor în 2015, re-
latează France Presse. Imagini cu trupul neînsufl eţit al băieţelu-
lui de trei ani, eșuat pe o plajă din Turcia, provocaseră un șoc și 
o conștientizare privind soarta refugiaţilor războiului din Siria.

„Papa a discutat îndelung cu Abdullah Kurdi” care trăiește în 
prezent în Kurdistanul irakian și „a putut asculta durerea unui 
tată care și-a pierdut familia”, menţionează un comunicat al 
Vaticanului, în timp ce Suveranul pontif a făcut din primirea 
refugiaţilor una dintre temele majore ale pontifi catului său.

Alan Kurdi a murit înecat împreună cu fratele său mai mare 
Galip și mama sa Rehanna când ambarcaţiunea lor pneumati-
că s-a scufundat în largul Mării Egee. Familia originară 
din Kobane, nordul Siriei, voia să ajungă în Canada. 

În cadrul unuia din discursurile sale, papa Francisc a lansat un 
apel la „pace” în Orientul Mijlociu și „în special în Siria martiri-
zată”, unde o revoltă populară a degenerat într-un război com-
plex în urmă cu exact zece ani, făcând peste 387.000 de morţi.
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 

sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (13.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxilia-
re pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (4.7) 

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca zilier sau agent 
de pază. Pentru oferte vă rog 
sunați la 0745-570949. (4.7)

¤ Caut de lucru în comerț sau 
muncă de birou. Aștept telefoa-
ne la nr. 0749-892645. (5.7)

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

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații supli-
mentare la tel. 0722-325365. 
(5.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (5.7)

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-

veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

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

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

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

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

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

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

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 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 transportul. 
Tel. 0741 278287.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (4.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.7)

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

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

ELECTRO

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

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

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

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

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
telefon 0749-892645. (11.14)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-
re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (3.7)

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

¤ De vânzare aspirator Conti 
AQUATECH 1600 W, fi ltrare prin 
apă, preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (31.60)

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

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

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

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

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

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 42, 
negre, cu carâmb înalt. Sunaţi la nr. 
de telefon 0264-424005. (4.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (4.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

¤ Dosare A.N.R.P. retrocedări Le-
gea 10 și alte legi. Tel. 
0736-138193. (4.4)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Detalii la 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Recuperez taxe auto plătite în-
cepând din 2016, care nu au fost 
încă restituite. Tel. 0736-138193. 
(4.4)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (4.7)

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdut certifi catul constatator și 
certifi catul de înregistrare elibera-
te de ORC de pe lângă Tribunalul 
Mureș pentru autorizarea urmă-
toarei unități teritoriale:

Sucursalei TG Mureș din Mun. Tîr-
gu Mureș, Bulevardul 1 Decem-
brie 1918, nr. 37, jud Mureș;

Le declară 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 0752-4490120729–15.86.00

www.batrom.ro
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Victorie uriaşă 
pentru Sorana 
Cîrstea la Dubai

Sorana Cîrstea s-a califi cat, 
luni, în runda a doua a turneu-
lui WTA de la Dubai (Emiratele 
Arabe Unite), dotat cu premii 
totale de 1.835.490 dolari, du-
pă ce a trecut cu 6-4, 6-4 de 
ucraineanca Lesia Ţurenko.
Cîrstea (30 ani, 67 WTA) a 
obţinut victoria după o oră și 
24 de minute în faţa unei ad-
versare venite din calificări 
(31 ani, 142 WTA).
Sorana a reușit să se desprindă 
în primul set la 5-2, dar 
Ţurenko a câștigat două ghe-
muri la rând și a servit pentru a 
egala la 5-5, însă românca a în-
cheiat setul cu un break (6-4). 
În actul secund, Cîrstea a avut 
3-1, a fost egalată, 3-3, s-a des-
prins la 5-3, dar și-a pierdut 
serviciul (5-4) și a încheiat me-
ciul cu un break.
Cîrstea a reușit a treia victoria 
cu Lesia Ţurenko în tot atâtea 
dueluri, după ce a mai învins-o 
în 2013 la Washington și în 
2016 la Istanbul.
Sorana Cîrstea și-a asigurat un 
cec de 13.300 dolari și 60 de 
puncte WTA. Următoarea sa 
adversară va fi  estoniana Anett 
Kontaveit, cap de serie numărul 
15, care a dispus de Timea 
Babos (Ungaria) cu 6-2, 6-1. 
Kontaveit (25 ani, 24 WTA) s-a 
impus în ambele dueluri directe 
de până acum, cu 6-4, 6-4, în 
2016, la Poitiers, în primul tur, 
și cu 6-1, 6-3, anul trecut, chiar 
la Dubai, în primul tur.
Tot luni, Ana Bogdan a fost în-
vinsă în primul tur la Dubai cu 
6-4, 6-4 de cehoaica Marketa 
Vondrousova. Alte două ro-
mânce sunt programate să joa-
ce luni în prima rundă: Irina 
Begu – Garbine Muguruza (nu 
înainte de ora 17:00) și Patricia 
Ţig – Jelena Ostapenko.

Handbalistele de la 
„U” joacă la Vâlcea

Sala Traian din Râmnicu Vâlcea 
programează astăzi și mâine, 
meciurile etapei a 12-a din Liga 
Florilor MOL. Handbalistele de 
la ”U Cluj întâlnesc în această 
rundă pe liderul CSM București.
„Întâlnim cea mai bună echipă 
din campionat. Mergem să 
dăm tot ce avem mai bun și să 
ne bucurăm de handbal. 
Obiectivul nostru în acest meci 
este să confi rmăm jocul bun 
din ultima perioadă”, a decla-
rat antrenorul handbalistelor u-
niversitare Sebastian Micola.
Partida este programată cu în-
cepere de la ora 13:00 și va pu-
tea fi  urmărită contra cost pe 
site-ul tv.frh.ro.

Pe scurt

Giedrius Arlauskis 

(33 de ani) a revenit, luni, 

la CFR Cluj, după aproxi-

mativ şapte luni, perioadă 

în care a evoluat în cam-

pionatul Arabiei Saudite, 

la Al Shabab Riad.

Gruparea ardeleană a 

anunţat transferul pe site-ul 

oficial, dar nu a precizat 

perioada noului contract al 

lui Arlauskins.

„Bine ai revenit, Giedrius 

Arlauskis! Clubul CFR 1907 

Cluj şi portarul lituanian 

Giedrius Arlauskis au ajuns 

la un acord privind semna-

rea unui nou contract. Gie-

drius Arlauskis revine ast-

fel la clubul cu care a bifat 

performanţe deosebite in-

clusiv în cupele europene. 

Îi dorim mult succes în no-

ua aventură la echipa noas-

tră. Mult succes, Arla”, se 

arată pe site-ul citat.

Venit la CFR Cluj în august 

2017, Arlauskis a câştigat trei 

titluri consecutive de campion 

(2017-18, 2018-19, 2019-20), re-

spectiv o Supercupă a Româ-

niei (2018) în cele trei sezoane 

petrecute în tricoul vişiniu.

La 8 august 2020, imediat 

după câştigarea celui de-al 

treilea titlu cu CFR Cluj, por-

tarul s-a transferat la Al Sha-

bab Riad. Pentru formaţia sau-

dită el a jucat însă doar în 9 

partide ofi ciale, iar la 7 fe-

bruarie 2021 şi-a reziliat înţe-

legerea, devenind jucător li-

ber de contract.

Arlauskis a mai jucat în 

România la Unirea Urziceni 

(2008-2010) şi la Steaua (ac-

tuala FCSB), în sezonul 

2014-2015.

Arlauskis, prezentat 
oficial de CFR Cluj

U-Banca Transilvania a 

fost învinsă în semifi nale-

le Cupei României. Echipa 

clujeană a pierdut întâlni-

rea cu CSM CSU Oradea, 

scor 81-89. 

Ambele echipe au jucat cu 

intensitate încă din debutul 

confruntării de la BTarena. 

Ștefan Grasu și-a continuat 

forma bună din ziua prece-

dentă și a înscris de la mare 

distanță. Formațiile au mers 

cap la cap pe parcursul pri-

mului sfert, când tabela indi-

ca 24-25 în favoarea CSM-ului. 

În actul secund, U-Banca Tran-

silvania și-a impus ritmul. 

Marquis Wright a furnizat 

puncte, iar Andrija Stipano-

vic ne-a desprins la 45-36. 

Drept urmare, am condus la 

pauză cu 54-44. 

Sfertul trei a fost unul în 

care bihorenii au oferit mai 

multă energie. Echipa lui Cris-

tian Achim a izbutit un parțial 

de 11-0, moment în care ta-

bela indica 57-58. Din acel 

moment au fost mai multe 

schimbări de conducere, iar 

pe fi nal Oradea a fost mai in-

spirată la fi nalizare. Giordan 

Watson a condus perfect ata-

cul formației sale, pe care a 

califi cat-o în fi nală.

De la „U” s-au evidenţiat 

Marquis Jurrel Wright, 12 p, 

4 pd, Patrick Neal Richard, 15 

p, 4 rec, 5 pd, Andrija Stipa-

novic, 12 p, 5 rec, 3 pd, David 

Vida 11 p, 3 rec.

Internaţionalul român 

Giordan Watson a fost cel 

mai bun de la orădeni, cu 30 

de puncte şi 4 rec. Nikola 

Markovic a încheiat cu 12 p, 

7 rec, Stephen Jeffrey Cari-

no Holt, cu 12 p, 5 rec, iar 

Dragan Zekovic cu 11 p.

Casetă – Mihai Silvășan, 
dezamăgit de repriza 
secundă

 „Din păcate nu am reușit 

să avem o evoluție constantă 

pe durata celor 40 de minu-

te, au fost două reprize dia-

metral opuse. În prima repri-

ză am marcat 54 de puncte, 

în a doua am înscris numai 

27. Ei au fost mai agresivi du-

pă pauză, ne-au făcut să pier-

dem multe mingi. Drumul nos-

tru se oprește aici, ne doare 

că nu reușim să ne apărăm 

trofeul, însă asta este. Trebu-

ie să mergem mai departe, să 

ne concentrăm pe campionat 

și să ne recuperăm jucătorii 

accidentați. Îmi pare rău de 

această înfrângere, dar așa es-

te sportul. Câteodată trebuie 

să îți feliciți adversarul pen-

tru că și-a dorit mai mult vic-

toria și a reușit să te învin-

gă.”, a declarat Silvășan du-

pă meci.

U-Banca Transilvania, eliminată 
în semifinalele Cupei României

Unicul gol înscris de 

Recea a venit în minutul 

54 şi i-a aparţinut lui 

Marius Coman, fostul ata-

cant de la Universitatea. 

Fostul vârf a transformat 

de la punctul cu var o 

lovitură de la 11 metri 

acordată foarte uşor de 

Mihai Amorăriţei, centra-

lul partidei.

Arbitrul din Câmpina a 

acordat penalty la o fază în 

care Taub l-a atins pe Alin Fi-

ca în suprafaţa de pedeapsă.

Meciul de la Recea s-a des-

făşurat pe un gazon sub orice 

critică, iar fazele de gol au lip-

sit cu desăvârşire din acest mo-

tiv. Primul moment important 

al jocului a avut loc în minu-

tul 15, atunci când Universi-

tatea a solicitat o lovitură de 

la 11 metri la un henţ comis 

de Oiţă, dar arbitrul a lăsat jo-

cul să continue. Fundaşul gaz-

delor a intervenit greşit la o 

centrare trimisă de Pîrvulescu 

şi mingea i-a ricoşat în cot.

Până la fi nalul primei repri-

ze doar câteva incursiuni în 

atac a celor de la Recea i-au 

mai dezmorţit pe telespectatori 

din faţa ecranelor. Fica, Men-

doza şi Marius Coman au fost 

oamenii cei mai importanţi pe 

toată durata primei reprize.

Repriza secundă a început 

după coordonate asemănătoa-

re, iar Recea avea să deschidă 

scorul în minutul 54. Fica şi 

Taub s-au ţinut reciproc în ca-

reul de 11 metri al clujenilor, iar 

centralul a acordat lovitură de 

la 11 metri fără nicio ezitare.

Universitatea Cluj a încercat 

să revină în joc, dar până la fi -

nal nu a izbutit să îşi creeze ni-

cio ocazie clară de gol. Mai 

mult, Recea a avut două şanse 

bune prin Coman şi a fost la 

un pas să ducă scorul la 2-0.

Universitatea Cluj a ajuns 

pe locul 8 în urma rezulta-

telor din această etapă şi pro-

movarea pare un vis înde-

părtat în acest moment. „Stu-

denţii” sunt la cinci puncte 

de liderul Universitatea Cra-

iova şi la un punct de Petro-

lul, prima echipă afl ată pe 

un loc de play-off.

În ultimele două runde, 

„U” Cluj primeşte vizita U-

niversităţii Craiova şi a Pe-

trolului pe Cluj Arena. Ele-

vii lui Costel Enache pot ajun-

ge în play-off dacă obţin şa-

se puncte din această „du-

blă” sau vor sta la mâna al-

tor echipe în cazul în care 

reuşesc doar un succes.

Înfrângere neașteptată pentru „U” 
la Recea! Promovarea tot mai departe.
Universitatea Cluj a pierdut cu 1-0, pe terenul echipei Comuna Recea, 
în etapa cu numărul 18 din Liga a 2-a

„U” Cluj are nevoie de două victorii în ultimele două etape pentru a se califi ca în play-off 

Fotbal Comuna Recea: 
Răilean – B. Mendoza, 
Burdeţ, Oiţă, R. Ispas – 
Bura (A. Lung 83'), Micaș 
(cpt.), Akhmatov, Fica – 
Mărieș (Brata 75') – M. 
Coman (Batin 87')

Rezerve neutilizate: Bota – 
Szecui, Potcoavă, Gal, 
Chinde, Balha

Antrenor: Florin Fabian

Universitatea Cluj: 
Muţiu – Dican, Andr. Răuţă 
(Negrean 83'), Telcean (Nic. 
Pîrvulescu 61'), Ilieș – D. 
Acka, I. Filip (cpt.)
(Ștefănescu 61'), Taub – 
Golan, Ribeiro (Al. Pop 46'), 
Ogbu (Gavra 46')

Rezerve neutilizate: Gorcea 
– Laur. Rus, Meșter, Sburlea

Antrenor: Costel Enache

Au evoluat
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