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93.000 de doze de Pfizer ajung la Cluj
METEO

Vreme schimbătoare în luna mai
O nouă tranşă de vaccinuri 

Pfi zer-BioNTech va sosi în ţa-
ră astăzi, anunţă Comitetul 
Naţional de Coordonare a Ac-
tivităţilor privind Vaccinarea 
împotriva COVID-19 (CNCAV). 
România va ajunge la 6,5 mi-
lioane de doze Pfi zer-BioNTe-
ch recepţionate.

„Pe 10 mai, România va pri-
mi o nouă tranşă de vaccin de 
la compania Pfi zer BioNTech, 
care constă în 697.320 doze. Vac-
cinurile vor fi  livrate pe cale ae-
riană şi vor ajunge pe aeropor-
turile din Otopeni, Cluj-Napoca 
şi Timişoara”, se arată într-un 
comunicat CNCAV.

Transportul către centrele de 
stocare este asigurat de fi rma pro-
ducătoare, inclusiv pe cale teres-
tră. Vaccinurile sunt transportate 
în condiţii optime de siguranţă, 
în containere speciale, cu gheaţă 
carbonică şi folie etanşă.

La Centrul Regional de De-
pozitare Cluj ajung luni 93.600 

de doze de ser Pfizer. Până 
duminică, România a recepţi-
onat 5.820.029 doze de vac-
cin produse de compania Pfi-
zer, iar 4.735.407 au fost de-
ja utilizate pentru imunizarea 
populaţiei. Cu cele care so-
sesc astăzi, ţara noastră de-
păşeşte 6,5 milioane de doze 
de Pfizer-BioNTech primite.

În centrele de vaccinare se vor 
utiliza atât doze recepţionate de 
România în tranşa curentă, cât 
şi în tranşele anterioare, pe ba-
za solicitărilor transmise la Cen-
trul Naţional şi centrele regiona-
le de depozitare, prin direcţiile 
de sănătate publică judeţene şi 
cea a municipiului Bucureşti.

În România, alocarea doze-
lor de vaccin se realizează con-
form calendarului de livrare 
pus la dispoziţie de fi rma pro-
ducătoare, sens în care, săptă-
mânal, ţara noastră primeşte 
tranşele de vaccin necesare 
imunizării populaţiei.

Sfârşitul de săptămână a ve-
nit cu temperaturi scăzute, dar 
şi ploi în mare parte din ţară. 
Săptămâna aceasta, după do-
uă zile cu vreme frumoasă, 
vom avea parte de instabilita-
te atmosferică miercuri şi joi. 
Weekendul viitor va fi , însă, 
unul cu temperaturi ridicate.

„Rămânem în continuare pe 
o vreme mai răcoroasă în spe-
cial în N-NV şi NE ţării, chiar 
şi brumă în depresiunile din 
estul Transilvaniei. Luni, marţi 
contăm pe temperaturi în creş-
tere, dar de scurtă durată, pen-
tru că miercuri şi joi valorile 
vor coborî 15-22 grade. 

Miercuri vorbim de insta-
bilitate accentuată de du-
pă-amiază, mai ales joi, când 
vor fi averse cu descărcări 
electrice, intensificări ale vân-
tului ce pot lua aspect de vi-
jelie, izolat grindină.

Weekendul viitor vor fi  din 
nou temperaturi în limite de 

27-29 grade în Sud. Este o pri-
măvară capricioasă. Şi martie, 
aprilie şi ultima luna confi rmă 
capriciile primăverii. De la un 
debut de mai cu 30-32 grade, 
3 mai a adus valori mai cobo-
râte cu 10-15 grade.

Această evoluţie pare să fie 
semnalul pentru întreaga lu-
na mai, unde vorbim de tem-
peraturi la nivelul unei săptă-
mâni aşa cum arată şi săptă-
mâna 10-17 mai cu valori mai 
ridicate în V-NV, mai coborâ-
te în SE şi în rest temperaturi 
normale. 

Următoarea săptămână, 
17-24 mai, este un semnal pen-
tru temperaturi uşor peste nor-
malul perioadei în cea mai ma-
re parte a ţării. Ultimele două 
săptămâni vor aduce valori 
apropiate de normal”, a decla-
rat Elena Mateescu, directorul 
ANM, la Digi24.

Vară cu nunți și botezuri, la Cluj?
Petrecerile ar putea fi permise din nou, după 1 iunie
Primarul Emil Boc a declarat că „sunt toate șansele” ca nunțile, botezurile și concertele 
să poată fi organizate în curând la Cluj-Napoca. Accesul la petreceri s-ar putea face pe baza 
adeverinței de vaccinare sau a unui test COVID-19 negativ.  Pagina 4

Prețurile imobiliarelor „au luat-o razna”!

O casă dărăpănată din Cluj a fost scoasă la vânzare cu nu mai puțin de 700.000 de euro, cu toate că pereții ei stau să cadă. 
Clădirea a fost construită în anii ‘50, iar proprietarii recunosc că trebuie reclădită de la zero.  Pagina 6

EVENIMENT

Ziua Europei, sărbătorită 
în Piaţa Unirii
Ziua Independenţei de Stat a României şi 
Ziua Uniunii Europene au fost sărbătorit 
duminică în Piaţa Unirii din Cluj.   Pagina 3

SĂNĂTATE

Rezultate dezamăgitoare 
la examenul „pe bune” 
pentru CAS
Doar cinci din 33 de candidaţi au promovat. 
Printre aceştia s-a numărat şi candidatul de la 
Casa de Asigurări de Sănătate Cluj.   Pagina 5

ACTUALITATE

Biserică din Cluj, lăudată 
de arhitectul județului
Arhitectul-şef al judeţului Cluj spune că bise-
rica este „cel mai reuşit exemplu de arhitec-
tură a lăcaşului de cult”.   Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Cât de importantă 
este Uniunea Europeană 
pentru Cluj-Napoca?
Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dez-
voltate oraşe din România datorită investițiilor 
realizate cu fonduri europene.  Pagina 3

Campanie de vaccinare anti-COVID, la Pata Rât
Zeci de locuitori de la Pata Rât s-au vaccinat împotriva coronavirusului cu serul produs de Moderna, 
în cadrul unei campanii destinate comunităților marginalizate din Cluj.  Pagina 5
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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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Economia a fost afectată 

de pandemie, însă Clujul 

a cunoscut pierderi foarte 

uşoare faţă de alte judeţe 

din ţară care mereu au fost 

compatibile din punct 

de vedere economic. 

Care este secretul Clujului?

Pandemia a afectat econo-

mia judeţelor din ţară, însă 

pierderile au fost diferite de 

la un judeţ la altul. În timp 

ce Brăila a cunoscut pierderi 

mari de până la 7,5 % din 

PIB-ul judeţului, Clujul a cu-

noscut o uşoară scădere de 

doar 1,1%, potrivit Digi24.

La nivel naţional s-au în-

registrat pierderi de 4,4% din 

Produsul Intern Brut (PIB), a-

ceastă medie fi ind destul de 

mica deoarece diferenţele din-

tre judeţe au fost majore.

Clujul a suferit pierderi 

destul de mici în comparaţie 

cu alte judeţe la fel de dez-

voltate, cum ar fi  Timişul sau 

Constanţa, care au scăzut cu 

5,6%, respectiv 7%.

Cele mai mari scăderi le-au 

înregistrat Argeş (-9,3%), 

Dâmboviţa, Satu Mare şi Te-

leorman, cu câte 8%.

Din punct de vedere eco-

nomic, diferenţe majore între 

judeţe existau şi înainte de 

pandemie, doar că această cri-

ză sanitară a accentuat şi mai 

tare criza economică.

„Pandemia a atacat în func-

ţie de structura fi ecărui judeţ 

în parte şi în funcţie de mo-

dul în care autorităţile au ac-

ţionat. Pandemia doar a scos 

în evidenţă această dezvolta-

re inegală care ne va aduce la 

incapacitatea de a ieşi din a-

ceastă situaţie de dezechili-

bru”, a spus profesorul uni-

versitar la ASE, Mircea Coşea 

pentru sursa citată.

Care este secretul Clujului?
Cluj-Napoca a avut pier-

deri mici faţă de alte oraşe 

din ţară care sunt compati-

bile din punct de vedere 

economic, iar explicaţia pro-

fesorului este că arta de gu-

vernare la nivel local şi-a 

pus amprenta în această pe-

rioadă, iar Cluj-Napoca a 

cunoscut o guvernare res-

ponsabilă.

„Sunt primari care ştiu să 

conducă, consilii locale ca-

re ştiu să guverneze locali-

tatea, altele care nu ştiu, 

nici nu fac faţă, sau sunt an-

grenate în lupte politice şi 

uită că au o localitate de ad-

ministrat”, a spus profeso-

rul universitar.

Mircea Coşea a spus că 

aceste diferenţe s-au produs 

şi din cauza campaniei de 

vaccinare anti-COVID, care 

în unele judeţe reprezintă 

un adevărat succes. În acest 

moment, Cluj-Napoca este 

primul oraş pe ţară la rata 

de vaccinare anti-COVID, 

mai exact are peste 40% din 

populaţie vaccinată.

Economia Clujului a scăzut 
cu doar 1,1% în pandemie
Judeţul Cluj a înregistrat o scădere mai uşoară a economiei 
în pandemie decât celelalte judeţe din ţară

Economia a fost afectată de pandemie, însă Clujul a cunoscut pierderi foarte uşoare faţă de alte judeţe din ţară

OPINIE

Europa, La Mulţi Ani! Până în 2034 mutăm la Cluj-Napoca sediul CE

Dragoş Damian

La interviurile de angajare eşti in-

trebat unde te vezi peste 5 ani sau chiar 

peste 10 ani.

Probabil că nu există o întrebare de 

interviu: „ce vrei să faci peste 13 ani?”, 

adică în 2034 cand Uniunea Europea-

na încheie al treilea ciclu de planifi ca-

re de acum încolo.

În 2008, acum 13 ani, Cluj-Napoca 

nu conta. Astăzi, în 2021, are aeroport 

internaţional de pe care se zboara spre 

100 de destinaţii inclusiv Heathrow şi 

Charles de Gaulles (cum poate schim-

ba o pandemie economia mondială, pâ-

nă de curând era prea scump şi numai 

să zbori peste acele locaţii….). Are BT 

Arena, are Cluj-Arena, este un centru 

medical, fi nanciar şi IT de renume, a-

re 4 universităţi în topurile internaţio-

nale, are transport public electric cât 

nici un alt oraş din România, în 5 ani 

a dat cel mai mare festival muzical din 

estul Europei. Vechile concentrări de 

manufactură sunt înlocuite încet-încet 

cu industrii internaţionale. Ce mai, a-

re o traiectorie de dezvoltare şi moder-

nizare la care dacă se gândea cineva în 

urmă cu 13 ani, în plină criză, era tri-

mis la control de specialitate.

În 13 ani, în 2034, Cluj-Napoca se 

spune că va avea (şi mai mult ca sigur 

că va avea) Spital Regional, metrou, cen-

tură metropolitană şi legatura cu auto-

străzile din culoarele europene, fi larmo-

nică, transport autonom. Şi altele.

Probabil puţini ştiu faptul că Cluj-Na-

poca are o populaţie urbană de aproa-

pe două ori mai mare decât Bruxel-

les-ul, şi cele două oraşe sunt compa-

rabile ca şi suprafaţă şi planuri de ex-

tindere metropolitană. Nu ştiu dacă în 

termeni de cosmopolitanism şi ambi-

ţii de dezvoltare cele două oraşe sunt 

comparabile, dar pentru Cluj-Napoca 

este loc doar în sus.

Estul Europei va aduce în urmatorii 13 

ani ceea ce s-a pierdut prin Brexit in Uni-

unea Europeană, anul 2020 nefi ind cel 

mai „glorios”, politic vorbind din istoria 

de peste 70 de ani a Uniunii – de ce să 

n-o spunem, a fost de fapt cel mai rău.

Vor fi  primite în UE ţări din Balcani, 

poate şi Moldova, Ucraina, şi cine stie ce 

alte ţări care vor dori să adopte stilul de 

viaţă european. Şi atunci este fi resc, pen-

tru echilibrul geopolitic, ca una sau mai 

multe dintre instituţiile politice care con-

duc UE să vină într-o ţară, într-un oraş 

din estul Europei.

Aşadar, de ce să nu vină la Cluj-Napo-

ca, oraşul care în urmă cu 13 ani nu avea 

nimic şi care peste 13 ani va avea fără în-

doială capacitatea instituţională, organi-

zatorică, de infrastructură, academică şi 

de cosmopolitanism să găzduiască, să spu-

nem, sediul Comisiei Europene. Cei care 

spun că e o nebunie, să îşi amintească ce 

era Uniunea Europeană în 1950 şi ce es-

te acum. Sau ce vroiau să faca peste 13 

ani, în 2008, când România încheia pri-

mul an de membru al Uniunii Europene.

Şi desigur, să îşi aminteasca vechiul ter-

minal al aeroportului Cluj-Napoca din 2008.

Dr. Dragoş Damian este CEO-ul companiei de 
medicamente 

Terapia Cluj, respectiv directorul executiv al 
Patronatului Producătorilor Industriali de 

Medicamente din România (PRIMER)
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Europarlamentarul şi preşe-

dintele PNL Cluj, Daniel 

Buda, a transmis un mesaj 

cu ocazia Zilei Europei, 

amintind importanţa intră-

rii României în UE. Acesta 

a precizat că ţara noastră 

trebuie să continue să con-

tribuie la dezvoltarea UE.

Europarlamentarul şi preşe-

dintele PNL Cluj, Daniel Buda, 

a declarat cu ocazia zilei Euro-

pei, că această sărbătoare este 

„fără doar şi poate”, cea mai 

importantă pentru români, du-

pă Ziua Naţională a României. 

Acesta a insistat pe faptul că in-

trarea în UE a reprezentat pen-

tru România o „şansă uriaşă” 

pentru modernizare şi dezvol-

tare şi că este nevoie să contri-

buim în continuare la consoli-

darea Uniunii Europene.

„La mulţi ani Europa, la 

mulţi ani Uniunea Europeană! 

Fără doar şi poate, Ziua Euro-

pei este după Ziua Naţională 

a României cea mai importan-

tă sărbătoare, pe care cu toţii 

trebuie să o purtăm în sufl e-

tele şi inimile noastre.

9 mai 1950 înseamnă 71 de 

ani de prosperitate, de creştere 

economică, de pace şi stabilita-

te. În acelaşi timp, pentru Ro-

mânia a însemnat o şansă uri-

aşă pentru dezvoltare şi moder-

nizare. Trebuie sa fi m conştienţi 

de faptul că toate aceste lucruri 

nu reprezintă un dar de la Dum-

nezeu. Tocmai de aceea trebu-

ie să contribuim mai departe, 

pas cu pas, la consolidarea U-

niunii Europene, care înseam-

nă de fapt o viaţa mai bună pen-

tru fi ecare cetăţean al UE”, a 

declarat Daniel Buda, dumini-

că, pentru monitorulcj.ro.

Daniel Buda: „Intrarea României în UE, 
o şansă uriaşă pentru dezvoltare”

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca este unul dintre 

cele mai dezvoltate oraşe 

din România, care în ulti-

mele două decenii a cunos-

cut o accelerare a dezvoltă-

rii pe plan urbanistic, dar şi 

o creştere a calităţii vieţii. 

Clujul este în topul oraşelor 

inovative din Europa, obţinând 

recunoaşterea de a fi  unul din-

tre cele mai importante hub-uri 

inovative din România. Secre-

tul Clujului este simplu: acce-

sarea fondurilor europene şi bu-

na gestionare a bugetului local.

După aderarea României la 

Uniunea Europeană, administra-

ţia locală din Cluj-Napoca a de-

monstrat ani la rând că atrage-

rea fondurilor europene este in-

strumentul cel mai efi cace al mo-

delului liberal de dezvoltare.

„La fi ecare leu plătit de 

clujeni prin taxe şi impozite 

locale, administraţia locală 

reuşeşte să aducă 3 lei din 

fonduri europene”, a expli-

cat primarul Emil Boc.

Doar în ultimii patru ani, va-

loarea proiectelor fi nalizate din 

fonduri europene a depăşit su-

ma de 224 de milioane de eu-

ro, iar în momentul de faţă sunt 

proiecte semnate care se afl ă în 

derulare şi ajung la suma de 

183,5 milioane de euro. De a-

semenea, sunt şi aproximativ 2 

miliarde de euro pentru proiec-

te care se afl ă în pregătire, cele 

mai mari sume fi ind pentru pro-

iectele de infrastructură a mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Din ce-

le două miliarde de euro, 400 

de milioane de euro merg spre 

proiectul Centurii Metropolita-

ne, 300 de milioane de euro pen-

tru Trenul Metropolitan, 100 de 

milioane de euro pentru Clujul 

Verde, 80 de milioane de euro 

pentru proiectul Cluj-Napoca – 

Oraş pentru pietoni, şi un mili-

ard de euro către cel mai impor-

tant proiect de dezvoltarea in-

frastructurii, adică Metroul.

În vara anului 2020, Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

a realizat prima stradă smart 

din România care dispune de 

toate facilităţile unui spaţiu 

„verde”, dar care este adaptat 

la tehnologiile urbane actua-

le. Totul a fost posibil cu aju-

torul fondurilor europene.

De asemenea, mijloacele de 

transport electric care au fost 

implementate în oraş au adus 

un nou plus cetăţenilor, şi bi-

neînţeles, un nou pas către ti-

tlul de „noul hub european al 

inovării”. Clujul e în top 5 ora-

şe din Europa în ceea ce pri-

veşte numărul de mijloace de 

transport în comun electrice 

pe cap de locuitor, alături de 

localităţi din Olanda, Dane-

marca şi Germania.

Un alt proiect unic în Româ-

nia şi foarte important pentru 

calitatea vieţii este colectarea 

selectivă a deşeurilor stradale 

cu ajutorul unor sisteme inte-

ligente. Dispozitivele sunt do-

tate cu senzori, astfel că se pot 

depune cantităţi mai mari da-

torită compactării plasticului. 

Pe măsură ce dispozitivul se 

umple, fi rma de salubritate es-

te anunţată printr-o platformă 

digitală care poate fi  instalată şi 

pe telefonul mobil.

Cât de importantă este 
Uniunea Europeană pentru Cluj?
La fiecare leu plătit de clujeni, se întorc 3 lei din fonduri europene

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Duminică, 9 mai, au fost 

celebrate la Cluj atât ziua 

Europei, cât şi cea 

a Independenţei de Stat 

a României. Primarul 

Clujului, Emil Boc, 

Prefectul Tasnádi Szilárd 

dar şi reprezentanţi 

ai Bisericii au prezenţi la 

ceremonia din Piaţa Unirii.

Cu ocazia zilei Europei şi 

a Independenţei de Stat a Ro-

mâniei, la Cluj a avut loc o 

festivitate, în cadrul căreia au 

participat primarul Clujului, 

Prefectul de Cluj, dar şi repre-

zentanţi ai Bisericii.

Primarul Clujului, Emil Boc, 

a ţinut un discurs emoţionant, 

prin care a apelat la imaginea 

Europei de altă dată şi privile-

giul de a trăi azi într-o Euro-

pă unde confruntarea este în-

locuită cu colaborarea.

„Europa are ce învăţa 
de la noi”

Primarul nu s-a sfi it să la-

ude Clujul, numindu-l model 

cultural pentru România şi 

chiar pentru Europa.

„Cluj-Napoca, această ci-

tadelă culturală, este de refe-

rinţă pentru România şi, de 

ce nu, pentru Europa. Suntem 

o mică Europă la noi acasă. 

Uitaţi-vă, aici (Piaţa Unirii), 

pe un kilometru pătrat, veţi 

găsi romano-catolici, orto-

docşi, greco-catolici, luterani, 

unitarieni, reformaţi şi o si-

nagogă. Veţi găsi locul unde 

Estul întâlneşte Vestul şi Ves-

tul întâlneşte Estul. Nicăieri 

în Europa nu mai este un loc 

în care cele două civilizaţii, 

Occidentul şi Orientul, să se 

îmbine prin colaborare, nu 

prin confruntare. Europa are 

ce învăţa de la noi, după cum 

şi noi avem ce învăţa de la 

Europa. Aici, unde turnurile 

gotice se îmbină cu porţile bi-

zantine, e ultimul loc în Eu-

ropa de răsărit unde aceste 

lucruri se întâlnesc” a desCRIS 

Clujul Emil Boc.

Alte vremuri, alte privilegii

Edilul a insistat asupra ideii 

de a ne bucura de pacea pe ca-

re o avem momentan.

„Europa a fost aproape în 

permanenţă în tensiune şi con-

fruntare. Asta până acum 77 

de ani, de când, încetul cu în-

cetul, am înlocuit războaiele 

şi nesiguranţa cu pacea şi co-

laborarea. Să nu consideraţi 

totul ca pe un dar” a declarat 

edilul Clujului.

Boc a adus aminte şi des-

pre necesitatea vizelor şi a 

paşapoartelor pentru a călă-

tori în capitalele europene, 

până de curând.

„Noi am fost generaţia care 

nu visam să ajungem vreodată 

la Roma sau la Paris, la Londra 

sau la Bruxelles. Astăzi când le 

spui tinerilor de viză, de paşa-

poarte, ca să treci dintr-o ţară 

în alta, se uită puţin diferit la ti-

ne. Aceste lucruri doar cu câţi-

va ani în urmă erau o necesita-

te” a amintit primarul.

Ceremonie de Ziua Europei, 
în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca
Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Uniunii Europene au fost sărbătorite în Piaţa Unirii

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Fără colaborare 
nu vom putea merge 
mai departe. 
Din acest motiv insist și 
pe educație și cultură, 
valori care duc la lipsa 
ignoranței și la o mai 
puțină probabilitate 
ca să avem parte 
de o Europă 
a confruntărilor.“

Președintele Klaus Iohannis arată într-un mesaj transmis cu 
ocazia Zilei Europei că pandemia COVID-19 a demonstrat 
importanța Uniunii prin răspunsul comun pe care l-a dat în 
lupta cu coronavirusul. 

„Sărbătorim astăzi, 9 mai, Ziua Europei, într-un context încă 
marcat de pandemia de COVID-19, care a pus la grea încerca-
re Uniunea Europeană și statele sale membre. (…) Testul pe 
care Uniunea Europeană îl trece în contextul pandemiei este 
unul fără precedent. Cu toate acestea, reacția europeană la 
această criză ne-a oferit exact măsura valorii adăugate incon-
testabile pe care o aduce pentru noi toți Uniunea. Unitatea, 
coeziunea și solidaritatea constituie, fără îndoială, forța și 
esența răspunsului nostru.

Individual, statele membre nu ar fi  găsit la fel de rapid soluțiile 
pe care am reușit să le identifi căm împreună. În acest context, 
din efortul nostru comun s-a desprins nevoia unei Europe rezi-
liente, sub toate aspectele: politic - prin apărarea democrațiilor 
noastre și a statului de drept, economic - prin consolidarea 
lanțurilor de aprovizionare și protejarea comerțului liber, digi-
tal sau sanitar. Fără cooperarea la nivelul Uniunii, accesul la 
tratamente și echipamente medicale, la vaccinuri și la asistența 
fi nanciară pentru susținerea măsurilor economice și sociale ar 
fi  fost mult mai difi cil.

În același timp, răspunsul european la încercările ultimei peri-
oade s-a bazat și trebuie să se bazeze în continuare pe respec-
tarea valorilor fundamentale ale Uniunii, pe forța multilatera-
lismului efi cient, cu respectarea dreptului internațional. (…)”.

Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Europei
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Aeroportul Cluj anunţă lan-

sarea a două noi destinaţii 

de vacanţă spre Italia şi 

Grecia. Clujenii vor putea 

zbura spre Catania, în 

Sicilia sau Chania, în Creta. 

Noua destinaţie Catania – 

Sicilia va fi  operată în pre-

mieră de pe Aeroportul 

Cluj, reprezentând a şasea 

destinaţie în Italia a compa-

niei aeriene Wizz Air, după 

Milano, Veneţia, Roma, 

Bologna şi Bari.

Chania – Creta reprezin-

tă a treia destinaţie greceas-

că, după Zakynthos şi Myko-

nos, propusă spre operare în 

sezonul de vară 2021.

Cele două noi destinaţii 

sunt deja disponibile spre 

vânzare şi vor fi  operate în-

cepând din prima jumătate 

a lunii iunie 2021, conform 

programului următor:

- Catania – Sicilia (CTA) – 

din 12 iunie 2021, în zilele 

de marţi şi sâmbătă. Porni-

rea se face de la Cluj la ora 

12:40, iar sosirea la ora 14:20 

în Catania (Sicilia). Totoda-

tă, din Catania (Sicilia) por-

nirea se face la 13:50, iar so-

sirea în Cluj la 17:30.

- Chania – Creta (CHQ) – din 

12 iunie 2021, sâmbăta. Por-

nirea din Cluj se va face la 

12:40, iar aterizarea în Cha-

nia (Creta) va fi  la ora 09:50. 

Din Chania (Creta) avionul va 

decola la ora 09:20 şi va ate-

riza în Cluj la ora 12:00.

Chania şi Catania, noi destinaţii 
de pe Aeroportul Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Primul concert 

la Cluj-Napoca din anul 

2021 va fi  organizat 

doar pentru 

persoanele vaccinate. 

„Sunt toate şansele” 

ca şi nunţile şi botezuri-

le să se organizeze 

în curând, a anunţat 

primarul Emil Boc.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a ex-

plicat că motivul pentru ca-

re doar clujenii vaccinaţi vor 

putea participa la spectaco-

lul test este că acesta va fi  

un experiment.

„Va fi  un proiect pilot. Nu 

înseamnă că toate proiecte-

le de operă din Cluj-Napo-

ca, de acum înainte, vor fi  

numai pentru cei vaccinaţi, 

dar primul, ca să se facă un 

test, să se vadă rezultatul, 

după un asemenea specta-

col, cum a fost la Barcelona, 

aşa va fi  la Operă unde va fi  

permis accesul doar persoa-

nelor care sunt vaccinate 

pentru a vedea dacă există 

risc de transmitere. Apoi să 

se vadă concluziile acelui 

concert pilot, de aceea se nu-

meşte pilot, ca să se vadă re-

zultatele”, a explicat Emil 

Boc la o emisiune radio.

La alte evenimente care 

urmează să fie organizate, 

clujenii vor putea participa 

şi dacă au un test PCR ne-

gativ, au trecut prin boală 

sau un test antigen.

„După care, evident, după 

1 iunie, când vor fi  anunţate 

măsurile de către Guvern în 

plan general, pentru toate ac-

tivităţile, nu va fi  doar vacci-

narea condiţia de participare 

la un festival sau un specta-

col în aer liber/în sală. Vor fi  

şi celelalte metode alternati-

ve, despre care am mai vor-

bit: test PCR, dovada că ai tre-

cut prin boală şi eşti imuni-

zat sau un test antigen recu-

noscut ofi cial de structurile 

europene medicale. Acestea 

sunt cele patru modalităţi, dar 

dacă te uiţi la ele, de departe 

cea mai la îndemână este vac-

cinarea. Dar dacă nu doreşti, 

asta este, mergi pe una din-

tre cele trei pe care le vei avea 

la dispoziţie. Gândiţi-vă că un 

test PCR nu este ieftin, chiar 

dacă se va face efortul să sca-

dă preţul”, a adăugat Boc.

Edilul crede că există şan-

se mari ca evenimentele pre-

cum nunţile şi botezurile să 

aibă loc în această vară:

„Eu sper ca evenimentele 

publice să fi e organizate în 

această vară indiferent de nu-

mărul de participanţi, dar cu 

respectarea acestor reguli. Nu 

intri decât dacă ai una din-

tre cele patru forme. Să îmi 

prezinte una dintre aceste pa-

tru forme de care am vorbit. 

Condiţiile vor fi  din punct de 

vedere medical şi vor fi  anun-

ţate până la începutul lunii 

iunie. Sunt toate şansele ca 

aceste evenimente să aibă loc 

în România – de la festiva-

luri, la nunţi, botezuri.”

Primul concert cu public 
va avea loc în 15 mai

Cortina se ridică din nou 

la Opera Română din Cluj-Na-

poca. Primul concert din 

anul 2021 va avea loc pe 15 

martie, cu public, în condi-

ţii de siguranţă.

După un an de pauză, ar-

tiştii îşi redeschid activitatea 

fi zic în data de 15 mai la 

concertul-test, cu public.

„Mult sperat, momentul 

revederii în sala mare a Ope-

rei Naţionale Române din 

Cluj-Napoca a sosit! Opera 

Naţională Română din 

Cluj-Napoca pregăteşte o se-

rie de patru evenimente, în-

cepând cu o premieră pre-

zentată în cadrul programu-

lui-pilot iniţiat de Guvernul 

României prin Ministerul 

Culturii şi Ministerul Sănă-

tăţii, cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca, 

dedicat reluării spectacole-

lor în săli, şi un număr de 

trei evenimente prezentate 

respectând toate măsurile 

în vigoare, impuse de auto-

rităţi”, a transmis Opera Ro-

mână din Cluj.

Premiera FAUST de Char-

les Gounod (în concert), pre-

zentată sâmbătă, 15 mai 2021, 

de la ora 19:00. Acest prim 

eveniment respectă o structu-

ră specială, fi ind oferit în ca-

drul programului-pilot iniţiat 

de Guvernul României prin 

Ministerul Culturii şi Ministe-

rul Sănătăţii, pentru relansa-

rea activităţii sectorului cul-

tural-artistic. Proiectul se bu-

cură de sprijinul necondiţio-

nat al Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca. Regulile de par-

ticipare la acest spectacol vor 

fi  comunicate în perioada ur-

mătoare printr-o Hotărâre de 

Guvern, iar biletele vor putea 

fi  achiziţionate strict online.

Nunțile, botezurile și petrecerile 
ar putea fi permise la vară, la Cluj
Primarul Emil Boc: „Toate şansele ca evenimentele să aibă loc în Cluj”

„Sunt toate şansele” ca şi nunţile şi botezurile să se organizeze în curând, a anunţat Emil Boc

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate 
publică UBB din Cluj-Napoca, susţine 
că un grup de persoane complet vacci-
nate ar putea să meargă într-un resta-
urant în care angajaţii sunt vaccinaţi și 
să petreacă la fel cum o făceau înainte 
de pandemie.

Vaccinarea anti-COVID-19 completă con-
stă în administrarea primei doze de vac-
cin, a rapelului și trecerea unei perioade 
de două săptămâni de la rapel.

„Persoanele complet vaccinate, cu pri-
ma doză, a doua doză și perioada de 
după rapel, se pot infecta sau să trans-
mită infecţia mai departe?

Răspunsul meu e da, dar cu probabilita-
te foarte mică. Un studiu recent publicat 
de CDC (Center fo Disease Control and 
Prevention) din SUA, pe 3950 de per-
soane vaccinate cu vaccinurile Pfi zer și 
Moderna, a demonstrat că 90% dintre 
acestea nici nu s-au infectat și nici nu au 

transmis infecţia mai departe”, a expli-
cat Răzvan Cherecheș într-un video.

Specialistul susţine că persoanele com-
plet vaccinate ar putea să stea la o ma-
să sau să petreacă, într-un restaurant, la 
fel ca înainte cu condiţia ca acele per-
soane și angajaţii localului să fi e vacci-
naţi complet. Deși legislaţia nu permite 
acest lucru încă, el ar fi  posibil din punct 
de vedere al siguranţei sănătăţii.

„Altfel spus, persoanele complet vaccinate 
au o probabilitate foarte mare nici să nu 
se infecteze și nici să nu transmită infecţia 
mai departe. Din punct de vedere teoretic, 
un grup de persoane complet vaccinate ar 
putea să meargă într-un restaurant în care 
toţi angajaţii sunt complet vaccinaţi și să 
aibă o masă, petreacă timp, exact la fel ca 
înainte, chiar și în aceste momente. Sigur, 
legislaţia nu permite, dar din punct de ve-
dere al sănătăţii publice ar fi  posibil”, a 
punctat expertul UBB.

Expert UBB: „Cei complet vaccinați pot petrece ca înainte”
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Rezultatele examenului 

naţional scris pentru ocu-

parea funcţiilor de direc-

tori ai caselor de asigura-

re de sănătate au fost afi -

şate, iar notele sunt deza-

măgitoare. Pentru a pro-

mova examenul, candida-

ţii trebuiau să obţină nota 

7. Doar 5 din 33 de candi-

daţi au promovat exame-

nul. Printre aceştia 

s-a numărat şi candidatul 

de la Casa de Asigurări 

de Sănătate Cluj.

19 candidaţi au luat notă 

sub 5. 26 de candidaţi au ob-

ţinut mai puţin de nota 6.

„Mai e mult până depar-

te. Concursurile pe bune sunt 

însă un început bun”, a spus 

Vlad Voiculescu, fostul mi-

nistrul al Sănătăţii.

Un număr de 33 de can-

didaţi s-au prezentat, joi, la 

proba scrisă a concursului 

pentru ocuparea funcţiilor 

de directori de case de asi-

gurări de sănătate, a anun-

ţat preşedintele CNAS, Adri-

an Gheorghe. La concurs, ca-

re a avut loc în amfi teatrul 

Spitalului Universitar de Ur-

genţă Bucureşti, ar fi  trebu-

it să se prezinte 54 de can-

didaţi care fuseseră admişi 

la proba scrisă în urma se-

lecţiei dosarelor depuse.

„Au existat 60 de candi-

daţi care şi-au depus dosarul 

pentru concurs. Dintre aceş-

tia, în urma selecţiei dosare-

lor, au fost admişi la proba 

scrisă pe baza îndeplinirii cri-

teriilor de participare la con-

curs 54 de candidaţi care 

aveau dreptul să se prezinte 

la proba scrisă astăzi. Dintre 

cei 54 s-au prezentat astăzi 

33 de candidaţi. Prin urma-

re, în acest moment, sunt 20 

de case de asigurări de sănă-

tate despre care ştim sigur că 

postul de director general nu 

se va ocupa în urma acestui 

concurs. La două case de asi-

gurări de sănătate nu s-au 

scos posturi în concurs. La 

alte trei case de asigurări de 

sănătate nu s-a înscris ni-

ciun candidat. La o casă de 

asigurări de sănătate s-a în-

scris un candidat, dar care 

nu a trecut de selecţia dosa-

relor şi la alte 14 case de asi-

gurări de sănătate s-a înscris 

cel puţin un candidat care 

putea participa la proba scri-

să astăzi, însă nu s-au pre-

zentat”, a scris Adrian Ghe-

orghe, pe Facebook.

Emanuel Ungureanu: 
„Primul concurs 
pe bune din 1990 încoace”

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu susţine că examenul de 

anul acesta a fost „primul con-

curs pe bune din 1990 încoa-

ce”. Totodată, Ungureanu con-

sideră că 14 candidaţi, numiţi 

de partid, „au dat bir cu fugi-

ţii” când au văzut subiectele.

„Cred că este primul con-

curs care se dă pe bune din 

1990 încoace la Casele de Asi-

gurări de Sănătate. Bibliografi a 

a fost una serioasă şi oamenii 

de la Casele de Asigurări de Să-

nătate (CAS) în marea lor ma-

joritate au fost numiţi pe crite-

rii de partid. În consecinţă la 

primul concurs pe bune au dat 

bir cu fugiţii 14 dintre cei care 

au avut dosarele admise la pri-

ma etapă, şi când au văzut su-

biectele au plecat. Aceşti oameni 

nu sunt obişnuiţi cu competiţia 

şi nici cu evaluarea competen-

ţelor. Din punctul meu de ve-

dere ar trebui şi o probă practi-

că de management, şi după con-

curs trebuie să vedem strategia 

de alocare a banilor în judeţe şi 

cum pot fi  folosiţi aceştia mai 

bine pentru pacienţi. Sunt con-

ştient că vor veni la concurs şi 

oameni care nu au mai fost în 

sistem, iar o împrospătare va 

exista”, a declarat, pentru Pre-

ssHUB, deputatul USRPLUS 

Emanuel Ungureanu.

Rezultate dezamăgitoare la examenul „pe bune” pentru CAS

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Peste 20 de rromi 

din Pata Rât au fost imuni-

zaţi anti-COVID cu serul 

Moderna. În acelaşi timp, 

oamenii fără adăpost din 

Cluj-Napoca vor fi  imuni-

zaţi cu vaccinul 

Johnson & Johnson.

A început vaccinarea an-

ti-COVID în rândul persoane-

lor de etnie romă din cartie-

rul Dallas. Peste 20 de oa-

meni care fac parte din co-

munitatea Pata Rât au fost 

vaccinaţi sâmbătă, 8 mai, cu 

serul Moderna. Se pare că u-

nii dintre locuitorii de aici 

s-au vaccinat deja şi în alte 

locuri, spune prefectul Clu-

jului, Tasnádi Szilárd.

„Conform datelor trans-

mise de către angajaţii noş-

tri în cursul zilei de ieri, au 

fost doar 21 de doritori. U-

nii cetăţeni din Pata Rât s-au 

vaccinat deja în alte locuri 

şi desigur există şi acea ca-

tegorie care nu este încă de-

cisă”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro, prefectul Clu-

jului, Tasnádi Szilárd.

Oamenii din Pata Rât au 
fost imunizaţi cu Moderna

Imunizarea a avut loc la 

Punctul Sanitar din Pata Rât 

şi a fost efectuată sub supra-

vegherea unui medic de fa-

milie. Cetăţenii din comuni-

tate au fost vaccinaţi cu Mo-

derna, care are o efi cacitate 

de 95% în prevenirea infec-

tării cu COVID-19. Vaccinul 

se administrează în două do-

ze, a un interval de 28 de zi-

le între prima doză şi rapel.

Oamenii din comunitate 

au fost informaţi înainte de 

procesul de vaccinare, toc-

mai pentru a şti exact care 

sunt benefi ciile dar şi care 

sunt reacţiile adverse posibi-

le în urma vaccinării.

Prefectul Clujului a specifi -

cat că este foarte importantă 

vaccinarea în fi ecare colt al ju-

deţului, iar procesul din Pata 

Rât este doar începutul, el men-

ţionând că şi în alte zone greu 

accesibile va începe vaccinarea.

„Toată săptămâna s-a pro-

cedat la informarea rromilor 

din Pata Rât, înainte de vac-

cinare. A fost un angajat din 

Prefectură, care se ocupă de 

problematica rromilor în in-

stituţie cu coordonatorul echi-

pei mobile de vaccinare. Nu 

doar în Pata Rât este impor-

tantă vaccinare, este impor-

tantă în fi ecare colţ al jude-

ţului, dar având în vedere 

faptul că nu toţi se pot de-

plasa sau să se programeze, 

chiar dacă acum se poate fa-

ce şi fără programare, consi-

deră că este de importanţă 

majoră vaccinarea doritorilor 

de acolo, la fel cum se va pro-

ceda şi cu zonele greu acce-

sibile, montane, etc”, a mai 

spus prefectul Clujului.

Oamenii fără adăpost 
din Cluj-Napoca, vaccinaţi 
cu Johnson & Johnson

De asemenea, se va da 

startul unei campanii de vac-

cinare anti-COVID cu John-

son & Johnson pentru per-

soanele fără adăpost din 

Cluj-Napoca. Iniţiativa a ve-

nit din partea organizatorilor 

proiectului „O masă caldă”.

„Am vorbit cu Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca, cu cei de 

la asistenţă socială, care se ocu-

pă cu vaccinarea, pentru a da 

startul acestei mici campanii. Aş-

teptăm vaccinul Johnson&Johnson, 

deoarece se administrează o sin-

gură doză. La celelalte tipuri de 

vaccin, mi-e greu să îi găsesc pe 

aceeaşi oameni după trei-patru 

săptămâni, pentru rapel.

Vaccinul de la Johnson 

&Johnson a ajuns în jurul da-

tei de 20 aprilie, dar poate fi  

folosit doar în cadrul cabine-

telor medicilor de familie şi 

a centrelor mobile de vacci-

nare, fapt pentru care vom 

face şi noi un centru mobil.” 

a explicat pentru monitorulcj.

ro Raimonda Boian, organi-

zatoare a proiectului.

Organizatoarea proiectului 

a rămas plăcut surprinsă când 

a văzut că interesul oameni-

lor faţă de vaccin este unul 

destul de mare, deja fi ind tre-

cuţi pe liste peste 50 de oa-

meni fără adăpost.

„Când am făcut lista pen-

tru cei care doresc să se vac-

cineze, s-au înscris 55 de oa-

meni, în condiţiile în care nu-

mărul celor care frecventea-

ză în mod normal centrele 

noastre se situează între 50 şi 

90 de persoane.” a confi rmat 

organizatoarea.

Campania de vaccinare 

este un adevărat succes a-

tât la nivelul judeţului, cât 

şi la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, autorităţile 

apelând la toate variantele 

posibile care accelerează 

procesul de vaccinare an-

ti-COVID. În acest moment, 

Cluj-Napoca este fruntaş la 

imunizare, având peste 40% 

din populaţie vaccinată.

Vaccinare anti-COVID-19 
cu serul Moderna, la Pata Rât
Zeci de clujeni de la Pata Rât au fost vaccinaţi anti-COVID cu serul produs de Moderna, 
în cadrul unei campanii destinate comunităţilor marginalizate

Peste 20 de rromi din Pata Rât au fost imunizaţi anti-COVID-19 cu serul Moderna

Mihai Dimian, profesor u-
niversitar școlit în SUA, a 
vorbit despre diferenţele 
din campania de vaccinare 
dintre Cluj și alte judeţe.

Dimian este originar din 
Suceava și a făcut o com-
paraţie între judeţul său 
și judeţul Cluj în ceea ce 
privește campania de 
vaccinare din România la 
ora actuală.

„În Cluj există 44 de cen-
tre de vaccinare și au o 
capacitate de 6.168 de 
persoane la o populaţie 
de 730.216 de persoane. 
Centrele se afl ă în 17 lo-
calităţi care înseamnă 
peste 70% din populaţie”, 
a explicat profesorul.

El a dat ca și contraexem-
plu judeţul Suceava, acolo 
de unde originar.

„Suceava are 15 centre 
de vaccinare și are o ca-
pacitate totală de 2.208 
oameni și populaţie de 
757.679. Există centre în 
12 localităţi care acoperă 
30% din populaţie. În 
concluzie, vaccinul este 
de 2,33 de ore mai acce-
sibil în Cluj, decât în 
Suceava și nu ar trebui 
să ne mire diferenţele 
mari între ratele de vac-
cinare. În plus, numărul 
locuitorilor din Suceava 
este exagerat faţă de re-
alitate”, a spus profeso-
rul de la Universitatea 
Ștefan Cel Mare.

Municipiul Cluj-Napoca a-
re o rată de vaccinare de 
peste 40% și se îndreaptă 
cu pași repezi către 50%, 
fi ind deja anunţat un ma-
raton al vaccinării, între 
14 și 16 mai.

De ce este Clujul 
pe primul loc 
la vaccinare?



6 ACTUALITATE monitorulcj.ro | luni, 10 mai 2021

PUBLICITATE

Claudiu Salanţă, arhitec-

tul-şef al judeţului Cluj, 

laudă o biserică din 

mediul rural clujean. 

El spune că biserica 

aceasta este, probabil, 

„cel mai reuşit exemplu 

de arhitectură 

a lăcaşului de cult”.

Arhitectul judeţului dă 

un exemplu de „Aşa da!”, 

când vorbeşte despre bise-

rica reformată calvină din 

localitatea Buza, Cluj. 

El spune că acest lăcaş 

de cult este, probabil, cel 

mai reuşit exemplu de ar-

hitectură:

„Probabil cel mai reuşit 

exemplu de arhitectură a lă-

caşului de cult din ruralul 

clujean (postdecembrist). 

Felicitări!”, a spus Claudiu 

Salanţă, arhitectul-şef al ju-

deţului Cluj.

Biserica din Buza are şi 

o poziţie foarte bună, de un-

de poate să vegheze asupra 

întregii comunităţi:

„Biserica reformată calvină 

din localitatea Buza realizată 

în anul 2007 (turnul este al bi-

sericii vechi). Poziţionată pe 

un deal, pentru a fi  văzută şi 

auzită din tot satul, biserica 

veghează asupra comunităţii”, 

a adăugat Salanţă.

„Aşa da!” pentru o biserică din Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

O casă din Cluj-Napoca 

din anii '50, afl ată într-o 

stare deplorabilă, este 

scoasă la vânzare la pre-

ţul de 700.000 euro. Deşi 

este situată într-o zonă 

bună, preţul întrece 

orice limită de bun simţ.

O casă dărăpănată din Cluj, 

construită în anii '50 a fost 

scoasă la vânzare la preţul 

de 700.000 euro. Deşi spaţiul 

este destul de mare, nu este 

sufi cient pentru a justifi ca 

preţul care încalcă orice limi-

tă a bunului simţ.

În descrierea anunţului, agen-

tul imobiliar a precizat că tere-

nul are suprafaţa de 559 m2, 

suprafaţa pe care este constru-

ită casa fi ind de 130 metri pă-

traţi. Totodată, casa „trebuie re-

novată complet”.

Preţ astronomic pentru 
casa care „stă să cadă”

Imobilul a fost construit în 

anul 1950 şi este situat pe stra-

da Septimiu Albini din Cluj-Na-

poca. În anunţ, preţul pe me-

tru pătrat este de 5.385 euro. 

Potrivit site-ului compariimo-

biliare.ro, preţul mediu al ca-

selor de vânzare din Gheor-

gheni este de 1.950 euro pe 

metru pătrat. Totodată, preţul 

mediu al terenului de vânza-

re în acest cartier este de 478 

euro pe metru pătrat.

Oferta a fost descrisă în fe-

lul următor: „Trust Imobiliare 

vă propune spre vânzare casă 

veche, pe strada Septimiu Al-

bini. Imobilul este situat aproa-

pe de sensul giratoriu de pe 

str. Titulescu. Terenul de care 

dispune imobilul este de 559 

mp. Casa trebuie renovată 

complet. Fiind suprafaţa tere-

nului mare, există posibilita-

te bună de investiţie.”

Casa dispune de trei came-

re, dintre care una e un dormi-

tor, iar alta baia şi o bucătărie.

Casă de pe vremea 
comunismului, la preţ 
de „ultimă generaţie”

Preţurile caselor din Cluj-Na-

poca devin din ce în ce mai ne-

simţite. O casă de 70 de metri 

pătraţi, care este prezentată drept 

„vilă” este pusă la vânzare la 

preţul de 870.000 de euro. Sin-

gurul benefi ciu la această casă 

este terenul care are 860 de me-

tri pătraţi, dar cu toate acestea 

preţul pe care îl cere proprieta-

rul întrece orice barieră de bun 

simţ. Potrivit site-ului de imo-

biliare, preţul casei este cu 413% 

mai mare decât preţul mediu 

oferit pe piaţa imobiliară.

Casa are două camere, o ba-

ie şi o bucătărie iar starea nu 

este una prea bună, ci chiar în 

descrierea anunţului se specifi -

că faptul că este necesară o re-

novare. Casa este pe strada Henri 

Barbusse, în cartierul Mărăşti 

iar anul construcţiei este 1968.

Interiorul este „decorat” în 

stil rustic, dar nu cu mobilă 

de calitate sau „vintage”, ci 

pur şi simplu mobilă de pe 

vremea comunismului. Baia 

este sub orice critică, de la spa-

ţiul pe care îl oferă până la fi -

nisarea ei. Preţul cerut se asea-

mănă cu alte preţuri din 

Cluj-Napoca, doar că diferen-

ţa este că proprietăţile de acest 

gen dispun de 10 camere iar 

condiţiile sunt pe măsură.

„Construcţia este făcută pe 

un singur nivel, parter, aria con-

struită fi ind de 60 mp, iar su-

prafaţa utilă de aproximativ 52 

mp, la care se adaugă pivniţa. 

În curtea din faţa casei există 

trei locuri de parcare, iar în spa-

te sunt amenajate două garaje. 

Casa necesită renovare, poate 

fi  extinsă şi modernizată sau 

demolată, în funcţie de dorin-

ţe”, se arată în descrierea anun-

ţului de vânzare.

Casa are electricitate, cana-

lizare şi apă curentă. De aseme-

nea, ca şi particularităţi, anun-

ţul prezintă garajul şi podul. Cu 

toate că această casă are tot fe-

lul de „condiţii”, preţul este unul 

exagerat care nu se ridică deloc 

la cererile clienţilor.

Casă dărăpănată din anii '50, 
la preţ de vilă în Cluj-Napoca!
Proprietarul unei case cere 700.000 euro, cu toate că pereţii clădirii stau să cadă
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

12 trasee turistice monta-

ne din zona Cheile Turzii, 

Cheile Turenilor 

şi Trascăul de Nord 

din judeţul Cluj au fost 

omologate. O escapadă 

în natură poate să fi e refu-

giul perfect după o săptă-

mână de stres cotidian.

Certificatele de omologa-

re au fost emise de către 

Ministerul Economiei, An-

treprenoriatului şi Turismu-

lui, în baza documentaţiei 

elaborate de Consiliul Ju-

deţean împreună cu Servi-

ciul Public Judeţean Salva-

mont-Salvaspeo Cluj.

Trasee montane 
deosebite, adorate 
de iubitorii de natură

Toate cele 12 trasee – une-

le istorice şi altele noi – au 

fost marcate, curăţate, iar ru-

tele au fost optimizate.

„E o veste bună şi, în ace-

laşi timp, o invitaţie adre-

sată tuturor clujenilor ca, 

odată cu încălzirea vremii, 

să redescopere frumuseţea 

naturii şi a muntelui. Jude-

ţul Cluj dispune de trasee 

montane deosebite şi extrem 

de apreciate de iubitorii de 

natură. Împreună cu Servi-

ciul nostru Salvamont-Sal-

vaspeo ne preocupăm con-

stant de întreţinerea acesto-

ra, astfel încât turiştii să se 

poată bucura de superbele 

peisaje, în condiţii de depli-

nă siguranţă”, transmite Alin 

Tişe, preşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj.

12 trasee montane, 
perfecte pentru escapade

Cele 12 trasee montane 

omologate acoperă în tota-

litate zonele turistice din 

arealul Cheile Turzii, Chei-

le Turenilor şi a părţii clu-

jene a Munţilor Trascăului 

şi sunt perfecte pentru o es-

capadă de weekend.

Traseele montane pentru 

drumeţii în Cluj sunt urmă-

toarele:

1. Cluj-Napoca – Tureni (ban-

dă roşie);

2. Tureni – Cheile Turzii – Mol-

doveneşti (bandă roşie);

3. Moldoveneşti – Colţii Tras-

căului (bandă roşie);

4. Cabana Buru – Colţii Cor-

bului – Gura Jigăului (banda 

albastră);

5. Cheile Turzii – Pârâul 

Arineilor – Corneşti (ban-

dă galbenă);

6. Turda – Drumul Domnilor 

– Cheile Turzii – Petreştii de 

Jos (cruce roşie);

7. Circuitul Cheilor Turenilor 

(punct albastru);

8. Circuitul Cheilor Borzeşti 

(punct roşu);

9. Circuitul Cheilor Turzii 

(punct roşu);

10. Tureni – Cheile Turenilor 

– Izvorul Romanilor – Vapa 

– Cheile Turzii (triunghi al-

bastru);

11. Cheile Turzii – Ciuma Goa-

lă – Cascada Ciucaş – Cor-

neşti (triunghi galben);

12. Cheile Turzii – Gura Jigă-

ului – Cheile Borzeşti – Caba-

na Buru (triunghi roşu).

12 trasee turistice montane au fost 
omologate în judeţul Cluj
Traseele turistice montane au fost omologate în judeţul Cluj şi sunt perfecte pentru drumeţii

Cheile Turzii sunt o destinație ideală pentru iubitorii de natură
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Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a califi cat 

Israelul drept un stat 

„terorist crud” sâmbătă 

seara, la Ankara, într-un 

discurs în care a făcut 

referire la violenţele 

de vineri de pe Esplanada 

Moscheilor din Ierusalim, 

soldate cu peste 200 de 

răniţi, informează AFP.

„Israelul, stat terorist crud, 

îi atacă brutal şi fără etică 

pe musulmanii din Ierusa-

lim care au doar preocupa-

rea de a-şi proteja locuinţe-

le şi ţara lor milenară, pre-

cum şi valorile lor sacre”, a 

declarat şeful statului turc.

Califi când aceste violenţe 

drept un atac la adresa „tutu-

ror musulmanilor”, preşedin-

tele Erdogan a mai afi rmat că 

„protejarea onoarei Ierusali-

mului este o datorie pentru 

fi ecare musulman”.

Preşedintele turc a cerut 

„tuturor ţărilor, în primul 

rând ţărilor musulmane, să 

acţioneze împotriva atacu-

rilor Israelului asupra pales-

tinienilor”. A solicitat, de a-

semenea, Consiliului de Se-

curitate al ONU să „opreas-

că această persecuţie”.

Cu puţin timp înaintea dis-

cursului său, şeful statului 

turc a postat pe Twitter un 

mesaj prin care condamna vi-

olenţele din Ierusalim în tur-

că, engleză, arabă şi ebraică.

Noi ciocniri sâmbătă sea-

ra între poliţia israeliană şi 

protestatarii palestinieni s-au 

soldat cu peste 50 de răniţi 

în diferite cartiere din Ieru-

salimul de Est, conform in-

formaţiilor furnizate de ser-

viciile de salvare.

„Numărăm până în prezent 

53 de răniţi” în violenţele de 

sâmbătă seara, a declarat pen-

tru AFP un purtător de cuvânt 

al Semilunii Roşii Palestinie-

ne, care a adăugat că inciden-

tele au avut loc în zonele 

Sheikh Jarrah, Poarta Damas-

cului şi Bab al-Zahra.

Semiluna Roşie Palestinia-

nă a precizat că cel puţin 17 

persoane au fost rănite de 

gloanţe de cauciuc.

Vineri seara, ciocnirile 

dintre poliţiştii israelieni şi 

palestinieni pe Esplanada 

Moscheilor, al treilea cel 

mai sfânt loc al islamului, 

denumit şi Muntele Tem-

plului de către evrei, s-au 

soldat cu peste 200 de ră-

niţi, cele mai importante 

ciocniri din Oraşul Sfânt din 

ultimii ani.

Zeci de mii de palestinieni 

s-au rugat paşnic pe esplana-

dă sâmbătă seara, după Iftar, 

cina ce întrerupe postul în pe-

rioada Ramadanului.

Israelul, criticat dur 
după violențele din Ierusalim
Preşedintele Erdogan critică dur Israelul după noi ciocniri cu peste 50 de răniți

Noi ciocniri între poliţia israeliană şi protestatarii palestinieni s-au soldat cu peste 50 de răniţi

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a 
spus că Israelul este un „stat terorist”, în con-
textul ciocnirilor violente între palestinieni și 
forţele de securitate israeliene la Ierusalim, 
relatează DPA.

„Statul Israel, crud și terorist, atacă în mod 
brutal și imoral” musulmani la Ierusalim, 
a spus Erdogan sâmbătă seară.

El a făcut apel la ONU, Organizaţia 
Cooperării Islamice și alte organizaţii interna-
ţionale să ia măsuri. „O lume care nu poate 
proteja Ierusalimul și pe musulmani s-a tră-
dat pe ea însăși”, a declarat Erdogan.

Potrivit DPA, aproximativ 90 de palestinieni 
au fost răniţi în ciocniri violente cu forţele 
de securitate israeliene în Ierusalimul de Est 
sâmbătă noapte.

Șaisprezece dintre ei au fost duși la spital, 
a relatat Radio Israel, care citează 
medici palestinieni.

Recep Tayyip Erdogan spune că Israelul este „stat terorist”
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Un segment semnifi cativ 

din racheta chineză rein-

trată duminică în atmo-

sfera Pământului 

s-a dezintegrat deasupra 

Oceanului Indian, 

a anunţat agenţia spaţială 

a Chinei, după speculaţii 

intense asupra locului 

unde ar putea cădea acest 

obiect de 18 tone, 

relatează DPA şi AFP.

„Conform monitorizării 

şi analizei, la 10.24 (02.24 

GMT), la 9 mai 2021, pri-

mul etaj al rachetei Long 

March 5B a intrat în atmo-

sferă”, a transmis într-un 

comunicat Biroul chinez de 

inginerie spaţială, furnizând 

coordonatele unui punct si-

tuat în Oceanul Indian, în 

apropiere de Maldive.

Potrivit sursei citate, mare 

parte din acest segment s-a 

dezintegrat şi a fost distrus la 

intrarea în atmosferă.

Centrul armatei america-

ne pentru comandamentul 

spaţiului a precizat că rache-

ta „a intrat deasupra Penin-

sulei Arabice, duminică apro-

ximativ la ora 2:15 GMT”.

„Nu ştim dacă resturile au 

căzut pe uscat sau în apă”, a 

mai precizat centrul.

Space-Track, care a folo-

sit date militare americane, 

a precizat că deasupra Ara-

biei Saudite este locul un-

de sistemele americane au 

înregistrat ultima dată pre-

zenţa rachetei.

„Operatorii confirmă că 

racheta a căzut într-adevăr 

în Oceanul Indian, la nord 

de Maldive”, precizează Spa-

ce-Track pe pagina sa de 

Twitter.

Locul prăbuşirii acestui 

segment corespunde previ-

ziunilor unora dintre experţi, 

care au spus că există mari 

şanse ca el să se prăbuşeas-

că în ocean deoarece plane-

ta este acoperită de apă în 

proporţie de 70%.

Însă intrarea necontrolată 

a unui obiect de asemenea di-

mensiuni a stârnit îngrijorări 

în legătură cu potenţiale da-

une şi victime, în ciuda pro-

babilităţii statistice scăzute.

„A fost imprudent”

„Probabilitatea de a cau-

za pagube activităţilor aeri-

ene sau (persoanelor, con-

strucţiilor şi activităţilor de) 

la sol este extrem de mică”, 

a afirmat săptămâna trecu-

tă Wang Wenbin, un purtă-

tor de cuvânt al Ministeru-

lui chinez de Externe.

Secretarul american al A-

părării, Lloyd Austin, a ofe-

rit asigurări săptămâna a-

ceasta că ţara sa nu are ni-

cio intenţie de a distruge ra-

cheta. A lăsat totodată să se 

înţeleagă că lansarea aceste-

ia nu a fost planifi cată cu su-

fi cientă grijă de China.

Autorităţile spaţiale ameri-

cane şi europene au monito-

rizat cu atenţie situaţia, încer-

când să determine momentul 

şi locul unde s-ar putea pră-

buşi resturile rachetei.

Intrarea în atmosferă de-

gajă o cantitate imensă de 

căldură şi produce frecare, 

existând posibilitatea ca anu-

mite segmente să ia foc şi 

să de dezintegreze.

Cu toate acestea, e posibil 

ca obiecte de mari dimensi-

uni, precum Long March 5B, 

să nu fi e distruse integral.

Resturile pot în acest caz 

ateriza pe suprafaţa plane-

tei şi provoca pagube şi vic-

time, chiar dacă acest risc 

este redus.

În 2020, fragmente dintr-o 

altă rachetă din gama Long 

March s-au prăbuşit peste o 

zonă rurală din Coasta de Fil-

deş, provocând pagube, însă 

fără a exista persoane rănite.

Incertitudinea şi riscuri-

le unei astfel de intrări ne-

controlate au stârnit acuza-

ţii potrivit cărora autorităţi-

le de la Beijing ar fi proce-

dat într-o manieră irespon-

sabilă, notează AFP.

Pentru a evita produce-

rea unor astfel de scenarii, 

experţii au recomandat re-

proiectarea rachetei Long 

March 5B, care nu deţine 

capacitatea de a-şi controla 

coborârea de pe orbită.

„China a câştigat pariul”

„Intrarea (în atmosferă) 

deasupra oceanului a fost 

mereu cea mai probabilă din 

punct de vedere statistic”, 

a scris pe Twitter Jonathan 

McDowell, un astronom de 

la Harvard.

„Se pare că China a câş-

tigat pariul (dacă nu cum-

va vom afla veşti despre re-

sturi ajunse în Maldive). Dar 

a fost, cu toate acestea, im-

prudent”, a subliniat el.

China a investit în ulti-

mele decenii miliarde de eu-

ro în programul său spaţial.

Lansarea primului modul 

al viitoarei staţii spaţiale 

chineze la bordul rachetei 

Long March constituie o eta-

pă importantă în cadrul am-

biţiosului său proiect de a 

avea în permanenţă o pre-

zenţă umană în spaţiu.

Autorităţile de la Beijing 

au trimis primul astronaut 

chinez în spaţiu în 2003, iar 

la începutul anului 2019, au 

plasat un modul pe faţa ne-

văzută a Lunii, o premieră 

mondială.

Anul trecut, o sondă chi-

neză a adus eşantioane co-

lectate de pe Lună şi, toto-

dată, a fost finalizat Beidou, 

propriul sistem de naviga-

ţie prin satelit (concurent al 

GPS-ului american).

China preconizează pla-

sarea unui rover pe supra-

faţa planetei Marte în urmă-

toarele săptămâni. A anun-

ţat totodată intenţia de a 

construi o bază lunară în 

colaborare cu Rusia.

Resturile rachetei chineze s-au dezintegrat 
deasupra Oceanului Indian
Un segment semnificativ din racheta chineză reintrată duminică în atmosfera Pământului s-a dezintegrat

NASA a dat publicităţii 

vineri înregistrarea audio 

a unuia dintre zborurile 

minielicopterului 

Ingenuity în atmosfera 

ultrararefi ată a planetei 

Marte, transmite DPA.

Roverul Perseverance, care 

a ajuns pe Marte în luna fe-

bruarie transportând la bord şi 

un minielicopter, a înregistrat 

sunetul celui de-al patrulea 

zbor al micuţei drone la sfâr-

şitul lui aprilie, conform NA-

SA. Aceasta este atât prima în-

registrare audio a unui zbor 

pe Marte dar şi prima înregis-

trare făcută de un rover auto-

nom asupra unui alt aparat au-

tonom pe o altă planetă.

În înregistrare zgomotul eli-

copterului nu se aude foarte bi-

ne pentru că roverul Perseve-

rance se afl a la aproximativ 80 

de metri distanţă iar în atmo-

sfera marţiană ultrararefi ată un-

dele sonore nu se propagă la fel 

de uşor ca pe Terra. Însă „puţi-

nul care aude este o surpriză 

foarte plăcută”, a comentat pla-

netologul David Mimoun.

„Am desfăşurat teste şi simu-

lări care ne-au arătat că micro-

fonul (roverului Perseverance 

n.r.) abia dacă va capta sunetul 

elicopterului, pentru că atmo-

sfera lui Marte opreşte propaga-

rea undelor sonore. Am avut 

noroc că am putut înregistra eli-

copterul de la o asemenea dis-

tanţă. Această înregistrare repre-

zintă o mină de aur pentru înţe-

legerea atmosferei marţiene”, a 

adăugat cercetătorul NASA.

Roverul Perseverance, care 

cântăreşte aproximativ 1 tonă şi 

are dimensiunea unui mic auto-

turism, a călătorit 472 de mili-

oane de kilometri în 203 zile pen-

tru a ajunge pe Planeta Roşie. El 

a asolizat în Craterul Jezero, fun-

dul unui lac demult secat cu di-

ametrul de aproximativ 45 de ki-

lometri, pentru o misiune ştiin-

ţifi că ce se va desfăşura timp de 

cel puţin 2 ani. Proiectarea şi 

construcţia acestui rover a durat 

8 ani şi a costat aproximativ 2,5 

miliarde de dolari.

Misiunea roverului Perseve-

rance are drept obiectiv ştiinţifi c 

principal căutarea urmelor de 

viaţă microbiană din trecutul pla-

netei Marte şi studierea climei şi 

a geologiei acestei planete.

NASA a publicat prima înregistrare audio 
a zborului minielicopterului pe Marte

Cercetătorii olandezi 

au „instruit” albine, 

care au un simţ al mirosu-

lui neobişnuit de ascuţit, 

să identifi ce probe infecta-

te cu COVID-19, o descope-

rire despre care ei afi rmă 

că ar putea reduce timpii 

de aşteptare pentru rezul-

tatele testelor la doar 

câteva secunde, 

relatează joi Reuters.

Pentru a instrui albinele, 

oamenii de ştiinţă de la labo-

ratorul de cercetare bio-vete-

rinară al Universităţii Wage-

ningen le-a oferit apă îndul-

cită drept recompensă după 

ce le-a expus la probe infec-

tate cu COVID-19. Ele nu au 

primit nici o recompensă du-

pă ce au fost expuse la pro-

be neinfectate.

După ce s-au obişnuit cu 

acest sistem, albinele au reu-

şit să-şi întindă trompa în mod 

spontan pentru a primi o re-

compensă atunci când li s-a 

prezentat o probă infectată, a 

declarat Wim van der Poel, 

profesor de virologie care a 

participat la proiect.

„Adunăm albine normale 

de la un apicultor şi le punem 

în hamuri”, a spus el. „Imedi-

at după ce le prezentăm o pro-

bă pozitivă le oferim apă cu 

zahăr, iar albinele îşi întind 

trompa pentru a lua apa cu 

zahăr”, a afi rmat el.

Faptul că albinele îşi întind 

trompele, care se aseamănă cu 

un pai, pentru a bea este con-

fi rmarea unui rezultat pozitiv 

al testului de COVID-19, con-

form cercetătorilor.

Poate dura ore sau zile 

pentru a obţine rezultatul tes-

tului COVID-19, însă răspun-

sul albinelor este imediat. 

Metoda este de asemenea ief-

tină, ceea ce o face utilă pen-

tru ţările în care testele sunt 

rare, au spus ei.

Cu toate acestea, Dirk de 

Graaf, un profesor care studi-

ază albinele, insectele şi imu-

nologia animală la Universita-

tea Ghent din Belgia, a decla-

rat că nu vede această tehni-

că înlocuind formele mai con-

venţionale de testare COVID-19 

în viitorul apropiat.

Albine „instruite” de cercetători olandezi 
să detecteze infecţiile cu COVID-19
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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 telefon 
0787-869474.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, semidecomandate, supr. 45 
mp,  nefi nisat, parter, cart. Gri-
gorescu-Donath, zona centrală, 
preţ 65.000 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (7.7)

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

¤ 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 telefon 
0787-869474.

CASE/CABANE

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare 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 spă-
lat, balcon închis, frigider, cuptor 
cu microunde. Preţ 250 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 

seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

¤ 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, de-
comandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (9.14)

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (6.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (6.7)

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

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (9.30)

AUTO/MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preț 50 RON. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preț 100 RON. Informații la tel. 
0740-823056.

UZ CASNIC

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliță usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheață, 
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GRA-

TUIT

etc., preț 25 RON/buc. Informații 
la tel. 0744 653097. (7.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat SI-
MAC DX 2000, cu 100 de ace, 
front de lucru. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la 0743-515388 sau 0264-
440108. (4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informații suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (6.7)

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând răsad de căpșuni. 
Informații la telefon 0745-
300323, 0264-424005. (4.7) 

¤ Vând cântar bebe, pătuț pen-
tru copii cu două sertare, cădiță 
pentru baie bebe. Pentru 
informații și alte detalii sunați 
la tel. 0264-424005 sau 0745-
300323. (4.7)

¤ Vând bulbi de zambile, nuci 
(altoi), pruni. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând scaun scoică pentru au-
toturism. Inf. la tel. 0745-
300323, 0264-424005. (4.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 

cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (4.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pentru 
frunze, semințe de fl ori. Pentru 
alte informații apelați 0264-
424005, 0745-300323. (4.7)

DONAȚII

¤ Donez recamier. Sunați la 
0745-300323 sau 0264-
424005. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn clujean, stilat, calm, 
manierat, fără vicii, 49/178/68, 
zodia gemeni, optimist, cu a-
partament și mașină, doresc 
parteneră cu copii, frumoasă, 
sufl etistă, iubitoare, fără vicii. 
Aștept telefoane la 0744-
243327. (4.5)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a 3-a licitație pu-
blică, în data de 27.05.2021, ora 
13.00, bunurile mobile constând 
în: 1. Autoturism M1G BMW X6, 
an fabricație 2009, km parcurși 
352.502, motorină, preț de eva-
luare/ de pornire al licitației 
69.000 lei. Prețul de evaluare sau 
de pornire a licitației fi ind con-
form specifi cației de mai sus. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 
12, telefon 0264.314941, interi-
or 126 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut  carte de muncă pe nu-
mele CARAGHIOZIS OCTAVIAN, 
eliberat de GIGCL Brașov.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respec-
tiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practi-
cian în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganiza-
re judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform în-
cheierii civile nr. 576/2016, pronunţată în ședinţa Came-
rei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 
1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoa-
relor bunuri:

o Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
133.438,50 lei + TVA;

Licitaţia va avea loc în data de 13.05.2021, ora 16:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea ca-
ietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 
10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.               C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator       Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respec-
tiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practi-
cian în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganiza-
re judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform în-
cheierii civile nr. 576/2016, pronunţată în ședinţa Came-
rei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 
1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoa-
relor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologi-
ce, mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de 
inventar – preţ de strigare total 651.948,08 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 13.05.2021, ora 16:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea ca-
ietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 
10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunuri-
le mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro 
– secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator   Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

AVIZ DE MEDIU

COMUNA HOREA , în calitate de titular, anunță publi-
cul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru ”Elaborare documentaţie PUZ, introducere teren în 
intravilan şi documentaţie pentru autorizarea executării lu-
crărilor de construire Complex Sportiv, comuna Beliş, sat Po-
iana Horea, zona Ursoaia, judeţul Cluj“ situat în comuna 
Beliș , CF. nr. 53368, 53367, 53366, 53228, 50277 Beliș, 
jud. Cluj. 

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul CO-
MUNA HOREA, sat HOREA, strada VALEA ARĂZII, nr. 2, 
județul ALBA în zilele de luni- vineri, între orele 8, 00 – 
16,00 , din data de 06.05.2021. 

Publicul interesat poate trasnmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 25.05.2021 , la APM Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. FUTURE TREND IMOB S.R.L. în calitate de ti-
tular, anunţă publicul interesat asupra lucrărilor declanșă-
rii etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076-2004, în ve-
derea obţinerii avizului de mediu pentru P.U.D. pentru „CON-
STRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE, AMENAJARI EXTE-
RIOARE, REALIZARE ACCESE ŞI ÎMPREJMUIRE", în munici-
piul Cluj-Napoca, strada Decebal, nr. 29-29A, judeţul Cluj.

Prima versiune a P.U.D. poate fi  consultată la sediul S.C. 
FUTURE TREND IMOB S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, 
strada Câmpului, nr. 42, ap. 38B, judeţul Cluj, în zilele de 
luni - vineri, între orele 9-14, din data de 05.05.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și su-
gestii, până la data de 24.05.2021 la A.P.M. Cluj, Calea Doro-
banţilor nr.99, bl.9B, cod 400609, tel 0264-410722; 0264-
410720, fax 0264-140716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „Desfi inţare construcţii şi corp C1 şi C2 şi con-
struire imobil colectiv cu funcţiuni terţiare la parter, îm-
prejmuire şi amenajări exterioare“, amplasat în Cluj-Na-
poca, str. B-dul Muncii nr. 69 A, jud. Cluj, titular: S.C. MĂ-
RIUŢA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L., nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax.: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între ore-
le 9:00-14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00, în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ
Organizează   în   data  de   15.05.2021 (sambata)  ora o9,3o  la sediul Camerei, str. 

I. B. Deleanu nr. 72, Cluj-Napoca, jud. Cluj, interviu si   probă   practica – testarea   de  
operare pe calculator - pentru  ocuparea  următorului  post   pe   perioada   nedeterminata:

-JURIST la sediul din mun. Cluj-Napoca al Camerei Notarilor Publici Cluj
Conditii de participare:
- studii  juridice
- cunosţinţe de operare P.C.
- 5 ani vechime in specialitate juridica  

Dosarul  de  inscriere  se   depune  personal  la sediul  institutiei  noastre din  mun. 
Cluj-Napoca, str. I. B. Deleanu, nr 72, Jud. Cluj, in fi ecare zi lucratoare, in intervalul orar:  
08.30-16.00, până la data de 12.05.2021  inclusiv,  si  va   contine  urmatoarele   inscrisuri:

- cerere de participare la interviu,
- Curiculum Vitae,
- cazier judiciar,
- copie  legalizata  dupa  diploma  de  studii   juridice
- dovada vechimii in munca
- acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
- acte de stare civila
- C.I. copie simpla

Relaţii suplimentare la telefonul:  0264-414814 - sediul Cluj-Napoca.

ANUNŢ PUBLIC

Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul Local al Orașului Huedin, organizează, 
prin comisia de selecţie desemnată prin HCL, evaluarea /selecţia prealabilă 
în vederea desemnării unui număr de doi membri în Consiliul de administraţie 
pentru întreprinderea publică S.C SALUBRITERM SERV S.R.L.

Evaluarea /selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării 
prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, ale HG nr. 
722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din OUG nr. 109/2011, a prevederilor din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ.

Procedura de evaluare/selecţie cuprinde două etape :

Etapa I : selecţia dosarelor

Etapa II : interviu și proba scrisă pentru candidaţii înscrisi în lista scurtă 
declaraţi admiși după prima etapă ( interviul și proba scrisă se vor susţine 
în limba română).

Toate informaţiile privitoare la condiţiile de participare, la conţinutul 
dosarului de candidat, documentele necesare se afl a pe site-ul Primăriei 
Orașului Huedin.

•  Proba scrisă, pentru candidaţii declaraţi “admis” după etapa I, se va 
face pe baza următoarei bibliografi i:

•  OUG 109/2011, guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
•  Legea 31/16.11.1990 – privind societăţile comerciale actualizată;
•  Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
•  Legea 325/14.07.2006 , actualizată – a serviciului public de alimentare 

cu energie termică.
• Proba interviu se va desfasura în baza criteriilor de evaluare a probei 

interviu.

Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie 
se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea 
candidaturilor specifi cată în anunţ.

 Dosarele de participare se depun până la data de 08.06.2021, ora 15,00 
la sediul Primăriei Orașului Huedin. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSIM S.A. HUEDIN, , cu sediul in Huedin, 
str. Campului nr. 2 jud Cluj, CUI 202344, nr. Inregistrare Registrul Comertului 
J12/156/1991 , in temeiul art 111* al Legii 31/1990 privind societatile comerciale, 
OUG 109/2011, art 41 , OUG 62/2020, art.1,si 12

convoaca
I . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.05.2021 ora 15, 

la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 
de 19.06.2020, considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Aprobarea bilantului anual si a contului de profi t si pierderi pentru anul 2020
2. Aprobarea raportului auditorului fi nanciar pentru anul 2020 la societatea TRANSIM S.A.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 27.05.2021 ora 
16 , la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul 
zilei de 19.06.2020, considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Aprobarea oportunitatii vanzarii imobilului (teren si constructii) in suprafata de 
6550 mp. situate pe cadastral nr. 53783 Huedin , str. Campului nr. 2 jud Cluj , 
proprietatea societatii Transim S.A.
2. Aprobarea derularii selectiei ofertelor de evaluare a imobilului (teren si constructii) 
in suprafata de 6550 mp. situate pe cadastral nr. 53783 Huedin , str. Campului nr. 2 
jud Cluj , proprietatea societatii Transim S.A.
3. Modifi carea statutului societatii Transim S.A.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de 
prezenţă, AGOA , AGEA se vor ţine în data de 28.05.2021 ora 14 respectiv ora 15.00, 
în același loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la aceeași Dată de Referinţă.

Avand in vedere evoluţia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 in Romania precum si instituirea starii de alerta pe intreg 
teritoriul și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acţionarilor 
săi, precum și a celorlalţi participanţi, societatea dorește să limiteze, pe cât mai mult 
posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacţiunile umane în 
legătură cu evenimentele corporative ale Societăţii, inclusiv adunările generale ale 
acţionarilor.

In aceste condiţii extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor și, respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor să fi e desfasurate fără participarea fi zică a acţionarilor ,acestia putand 
opteze pentru mijloace de vot prin corespondenta.

Societatea recomandă cu tărie acţionarilor să utilizeze mijloacele de interacţiune 
la distanţă cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilorși, respectiv, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor , astfel , convocatorul , precum si toate materialele 
aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA , AGEA, vor fi  disponibile pe pagina 
de internet a societatii, (www.transim.ro) iar buletinul de vot prin corespondenta 
pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi vor fi  transmise actionarilor prin scrisoare 
recomandata cu confi rmare de primire.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MATIS CALIN TRAIAN

ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează 
publicul călător asupra faptului că începând cu data de 
10.05.2021, tramvaiele afl ate în circulaţie vor fi  suplimentate. 
Noile orare ale liniilor de transport 100, 101 si 102 vor 
putea fi  consultate pe site-ul ofi cial al companiei, www.
ctpcj.ro. Timpii de sosire a tramvaielor în staţii vor putea fi  
consultaţi în aplicaţia de mobilitate urbană Tranzy.

Vă dorim călătorii cât mai plăcute !

LICITAȚIE PUBLICĂ

Noi, Crisan Radu, executor judecătoresc in circumscriptia 
Curtii de Apel Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, 
nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud, Cluj 

Se publica spre cunoștinţă că în ziua de 08.06.2021 ora 
14:30, se va vinde la licitatie publica (locul vânzarii): Cluj-
Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judetul 
Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan Radu, imobilul: 

Teren, înscris în C.F. nr. 294290 Cluj Napoca, cu nr. 
cadastral 13882, imobil compus din: teren cu o suprafata 
de 870 mp, avand categoria de folosinta arabil si cota de 
130/3136 parte din drum, inscris in CF nr. 259366 Cluj-
Napoca, imobil situat în localitatea  Cluj Napoca, Judetul 
Cluj, proprietatea NEAG Lucian si NEAG Gabriela.

Pretul de pornire al licitatiei este 159.500,00 Lei.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Noi, Crisan Radu, executor judecătoresc in circumscriptia 
Curtii de Apel Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, 
nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud, Cluj 

Se publica spre cunoștinţă că în ziua de 08.06.2021 ora 
13:00, se va vinde la licitatie publica (locul vânzarii): Cluj-
Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judetul 
Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan Radu, imobilul: 

Teren, înscris în C.F. nr. 294289 Cluj Napoca, cu nr. 
cadastral 13883, imobil compus din: teren cu o suprafata 
de 870 mp avand categoria de folosinta arabil si cota de 
130/3136 parte din drum, inscris in CF nr. 259366 Cluj-
Napoca, imobil situat în localitatea  Cluj Napoca, Judetul 
Cluj, proprietatea NEAG Lucian si NEAG Gabriela.

Pretul de pornire al licitatiei este 159.500,00 Lei.

AVIZ DE MEDIU

Comuna Călățele, având sediul în loc. Călățele, nr. 
100, jud. Cluj, titular al planului ”Amenajamentul fondului 
forestier proprietate publică aparţinând Comunei Călăţele, 
UP III Călăţele, judeţul Cluj“ anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.       

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj cu adresa în str. Calea Dorobanților, nr.99, mun. Cluj-Napoca, 
jud. Cluj, de luni până vineri între orele 9:00 – 13:00 .

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul  APM Cluj, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului.

AVIZ DE MEDIU

COMUNA MINTIU GHERLII anunță  publicul interesat 
asupra declanșării  etapei de încadrare conform HG 
1076/2004 în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
,,Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul 
Local de Urbanism aferent Comunei Mintiu Gherlii , judeţul 
Cluj’’, comuna Mintiu Gherlii  ,județul Cluj.

Prima versiune a planului ,poate fi  consultată la sediul 
titularului din localitatea Mintiu Gherlii,str. Principală,numarul 
184,comuna Mintiu Gherlii,județul Cluj,din data de 
10.05.2021,între orele 8-14.

Publicul interest poate transmite ,în scris,comentarii și 
sugestii,până la data de 28.05.2021,la APM Cluj,str.
Dorobanților,nr.99,blocul 9B,cod 400609,fax 0264-412914,e-
mail:offi ce@apmcj.anpm.ro ,în zilele de luni-vineri,între 
orele 9.00-14.00.
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Alin Alexuc s-a 
calificat la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo

Alin Alexuc-Ciurariu s-a califi cat 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
după ce l-a învins pe polonezul 
Rafal Andrzej Krajewski în semi-
fi nalele cat. 130 kg, la lupte 
greco-romane, sâmbătă, la tur-
neul preolimpic de la Sofi a.
Alexuc, campionul european 
din 2020, l-a învins în optimile 
de fi nală pe kazahul Alimhan 
Sîzdîkov, în sferturi s-a impus 
ăn faţa japonezului Arata 
Sonoda, pentru ca în semifi na-
le să câștige în faţa lui 
Krajewski.
Pentru Alexuc va fi  a treia ediţie 
consecutivă a Jocurilor 
Olimpice, după Londra 2012 și 
Rio 2016 (locul 5).

Handbalistele 
de la „U” Cluj sunt 
ca şi retrogradate

Handbalistele de la 
Universitatea Cluj au pierdut, 
vineri, 30-22, meciul cu HC 
Zalău și sunt ca și retrogradate 
din Liga Florilor.
„Studentele” au acumulat doar 
10 puncte în 21 de etape și sunt 
la șase lungimi distanţă de CSM 
Slatina, prima echipă afl ată pe 
loc de baraj. Universitatea are 
un program infernal până la fi -
nalul sezonului, doar două me-
ciuri fi ind cu adevărat accesibile. 
Handbalistele clujene vor evolua 
în runda viitoare cu Rapid, iar 
ulterior vor da peste CSM 
Slatina, un joc accesibil. O altă 
partidă pe care o pot câștiga ju-
cătoarele de pe malul 
Someșului este cu Universitatea 
Craiova în fi nalul sezonului.

Dărăban a câştigat 
Cupa României
Scrimerul Radu Dărăban (CS 
Universitatea Cluj) a câștigat 
Cupa României la fl oretă indivi-
dual masculin, vineri, după ce 
l-a învins în fi nală pe Alexandru 
Pîrva (CSA Steaua București) cu 
15-12, în Sala de Scrimă „Ana 
Pascu” (Floreasca) din Capitală.
Dărăban l-a învins în semifi nale 
pe Silviu Roșu (CSA Steaua) cu 
15-10, în timp ce Pîrva a trecut 
în penultimul act de colegul său 
de club Alexandru Sîrb cu 15-7.
În fi nala mică, Roșu s-a impus 
în faţa lui Sîrb cu 15-13.
Pe 19 februarie, Benjamin 
Bodo (CSU Poli Timișoara) câș-
tiga titlul naţional la fl oretă du-
pă 15-13 în fi nala cu Alexandru 
Sîrb (CSA Steaua). În Cupa 
României, Bodo a fost învins în 
sferturi de Dărăban cu 15-10.
La startul Cupei României s-au ali-
niat 26 de fl oretiști, de la 7 cluburi.

Pe scurt

Universitatea Cluj a pierdut 

cu 3-2 meciul disputat 

împotriva celor de la 

Comuna Recea, partida din-

tre cele două echipe fi ind 

ultima din acest sezon.

După un început de meci 

fără acţiuni care să pună în 

pericol porţile apărate de Mu-

ţiu şi Răilean, oaspeţii au des-

chis scorul în minutul 12. 

Balha a trimis balonul în cen-

tru, iar Batin a reluat cu pu-

tere în poarta Universităţii. În 

minutul 20, Ribeiro a fost oprit 

neregulamentar în careu, iar 

centralul Ardelean a dictat lo-

vitură de la 11 metri. Portu-

ghezul a bătut penibil, iar por-

tarul oaspeţilor a respins o 

tentativă de „Paneka” eşuată.

La o lovitură de colţ, Di-

can putea egala, însă mingea 

trimisă de acesta cu piciorul 

din colţul careului a trecut 

peste poartă. Alex Pop şi Alex 

Negrean au avut două şanse 

mari, primul cu un lob, iar al 

doilea cu un şut de la 20 de 

metri, iar de partea cealaltă 

Akhmatov putea marca, însă 

scorul a rămas neschimbat.

„Şepcile Roşii” au revenit 

de la cabine cu o altă atitudi-

ne, iar efectul pe tabelă a fost 

imediat. Alex Pop a punctat în 

minutul 53, clujeanul fi ind ser-

vit perfect la colţul scurt de 

Carol Taub. Acelaşi Alex Pop 

a întors rezultatul în minutul 

57. Tânărul atacant a primit o 

pasă de la Filip în zona de la 

mijloc, şi-a aşezat balonul şi 

l-a învins pe Răilean cu un şut 

superb de la 25 de metri.

Comuna Recea a revenit în 

joc după alte zece minute. Mă-

rieş a preluat mingea în careu 

după o pasă primită de la Mi-

caş, iar jucătorul maramure-

şenilor l-a învins pe Muţiu din 

şase metri. Rassambek Akh-

matov a închis tabela la 2-3 

în minutul 86.

„Am trecut de multe ori prin 

momente jenante, pentru că aces-

ta e un moment jenant, mă aju-

tă foarte mult masca pentru că 

sunt roșu de rușine, dar sper ca 

lucrurile astea să mă călească 

pentru că sunt convins că nu va 

fi  ultima oară când voi trăi ast-

fel de momente”, a declarat Cos-

tel Enache, antrenorul „U” Cluj.

„U” a încheiat în genunchi 
sezonul din Liga a 2-a

Consiliul European 

Athletics (Asociaţia 

Europeană a Federaţiilor 

de Atletism), întrunit 

la Lausanne, a acordat 

României organizarea 

Campionatelor Europene 

Under-20 din 2023, 

la Cluj-Napoca.

Acesta este al doilea cam-

pionat european cu probe de 

pistă, după Campionatul Eu-

ropean de Atletism pe Echi-

pe – Liga 1 care se va desfă-

şura în luna iunie a acestui 

an tot la Cluj-Napoca.

Preşedintele European 

Athletics, Dobromir Karama-

rinov, a felicitat comisia de 

candidatură şi a apreciat fap-

tul că România a făcut paşi 

importanţi către organizarea 

de mari competiţii europene. 

Acesta a subliniat faptul că 

România a demonstrat în ul-

timii ani aplecarea către com-

petiţiile mari de pistă şi a fap-

tul că poate deveni un orga-

nizator de talie europeană. 

După Campionatele Balcani-

ce de juniori din 2019 au ur-

mat Campionatele Balcanice 

de seniori din 2020, ambele 

găzduite de Cluj Arena.

Din echipa de prezentare a 

candidaturii României au făcut 

parte preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Atletism, Florin Flo-

rea, directorul Cluj Arena în ca-

drul Consiliului Judeţean Cluj 

şi consilier în Consiliul Local 

Cluj-Napoca, Radu Raţiu, pre-

şedintele Asociaţiei Judeţene de 

Atletism, Ioan Măcelaru, şi con-

sultantul de comunicare al Fe-

deraţiei Române de Atletism, 

Cătălina Zorojanu. La realiza-

rea documentaţiei pentru aceas-

tă candidatură s-a lucrat încă 

din 2018 şi a fost implicată o în-

treagă echipă, vineri având loc 

prezentarea fi nală. De menţio-

nat că la startul depunerii de 

candidaturi pentru acest cam-

pionat s-au aliniat şase ţări.

Circa 1.500 de sportivi din 

48 de ţări sunt aşteptaţi pe Cluj 

Arena la European Athletics U20 

Championships 2023.

Ultimele trei ediţii ale aces-

tei competiţii au avut loc ast-

fel: Eskilstuna (Suedia) – 

2015, Grosseto (Italia) – 2017 

şi Boras (Suedia) – 2019. În 

acest an, European Athletics 

U20 Championships va avea 

loc la Tallinn (Estonia), în pe-

rioada 15-18 iulie.

Cluj-Napoca, gazda unui nou eveniment 
sportiv de marcă, în 2023, pe Cluj Arena

Duelul dintre cele două 

echipe a stârnit multe 

controverse în ultimii 

ani, echipa oaspete 

fiind considerată o alia-

tă a celor de la CFR 

Cluj. Sepsi nu a câştigat 

niciodată un meci 

împotriva campioanei 

en-titre din Liga 1.

Totuşi, Laszlo Dioszegi, 

patronul celor de la CFR 

Cluj, a anunţat că marele 

vis este ca echipa lui să se 

impună în faţa „feroviari-

lor” pentru a pune capăt 

speculaţiilor

„Eu cred că am ajuns ice-

bergul. Mi-ar plăcea locul 

trei, dar degeaba vrem să să-

rim doi metri, dacă noi pu-

tem sări doar unul, trebuie 

să fi m realişti. Eu vin din 

mijlocul suporterilor, eu ştiu 

ce înseamnă când un club 

joacă pentru altcineva. Mi-ar 

plăcea să batem CFR-ul şi să 

terminăm cu speculaţiile. Eu 

când am creat clubul cu alţi 

trei prieteni, asta a fost de-

viza, să câştigăm fi ecare meci 

doar pe teren”, a spus Laszlo 

Dioszegi într-un interviu pen-

tru DigiSport.

CFR Cluj, lider 
înaintea etapei

CFR Cluj a avut un par-

cursul excelent în acest 

play-off cu echipele „de plu-

ton”. Trupa din Gruia a în-

vins Academica Clinceni, Sep-

si şi FC Botoşani. Campioa-

na en-titre nu doar că şi-a lu-

at toate cele trei puncte, dar 

nici măcar nu a primit gol de 

la cele trei formaţii.

Problemele pentru echi-

pa lui Iordănescu au apărut 

în jocurile FCSB şi Univer-

sitatea Craiova, cele două 

rivale în lupta pentru titlu. 

CFR a pierdut, în Gruia, du-

elul cu formaţia din Bănie 

şi a remizat, 1-1, la Giurgiu 

cu FCSB. Din fericire pen-

tru „feroviari”, ocupă în con-

tinuare primul loc în Liga 1 

graţie unor rezultate mai pu-

ţin bune reuşite de contra-

candidate în meciurile con-

siderate mai uşoare.

Islandezul Sigurjonsson 

este golgheterul lui CFR Cluj 

în acest play-off, fiind au-

torul a trei goluri. Mijloca-

şul adus în această iarnă a 

punctat în meciul cu Uni-

versitatea Craiova şi de do-

uă ori împotriva celor de la 

FC Botoşani.

Sepsi, o echipă cu 
rezultate în meciurile tari

Sepsi Sf. Gheorghe are 

un moral bun înaintea jo-

cului de la Cluj după ce a 

învins-o pe Universitatea 

Craiova. De altfel, covăsne-

nii au trei victorii în utli-

mele patru etape, singura 

înfrângere fiind împotriva 

celor de la FC Botoşani.

Sepsi este singura echipă 

din play-off care a învins 

FCSB şi Universitatea Craio-

va. Trupa antrenată de Leo 

Grozavu a marcat în fi ecare 

dintre ultimele patru meciuri 

şi merge cu speranţa unui 

rezultat bun la Cluj.

În lotul celor de la Sepsi 

se afl ă mai mulţi jucători ca-

re au trecut pe la CFR Cluj 

în ultimele sezoane. Porta-

rul Jesus Fernandez şi mij-

locaşii Bryan Nouvier şi Că-

tălin Golofca au fost achizi-

ţionaţi de Sepsi, în timp ce 

Claudiu Petrila este doar îm-

prumutat. De altfel, jucăto-

rul echipei din Gruia nu va 

putea juca în meciul de luni.

Duel 100% ardelenesc în Gruia! 
CFR primeşte vizita lui Sepsi
CFR Cluj se va duela astăzi cu Sepsi Sf. Gheorghe într-un meci din etapa a 7-a din play-off

CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe este principalul meci al etapei cu numărul 7 din play-off 

Sepsi (4-2-3-1): Fernandez 
– Csiszer, Ninaj, Mitrea, 
Ștefănescu – Vașvari, Păun 
– Golofca, Dumiter, 
Achahbar – Safranko.

CFR Cluj (4-3-3): Arlauskis 
– Manea, Vinicius, Burcă, 
Camora – Itu, Bordeianu, 
Sigurjonsson – Deac, 
Debelujh, Gîdea.

Echipele probabile
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