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SĂNĂTATE

Începe maratonul 
vaccinării la Cluj-Napoca
Maratonul vaccinării va avea loc de vi-
neri, 14 mai, de la ora 16:00, până luni, 
17 mai, la ora 8:00, la BT Arena. Pagina 5

ADMINISTRAȚIE

Repere pentru strategia 
verde a Clujului
Strategia verde a municipiului Cluj-Napoca 
şi a Zonei Metropolitane a fost dezbătută de 
specialişti în cadrul unui webinar. Pagina 3

EDUCAȚIE

Campusul Observator 
intră în modernizare
Se prevede construirea unui nou cămin, 
amplasarea de piste de alergare ori locuri 
destinate odihnei studenţilor.  Pagina 4

ACTUALITATE

Dezvoltare haotică 
în comuna Florești
Plângerile venite din partea locuitorilor din 
Florești, afectați de lucrările de pe șantierele 
din zonă, continuă să „curgă”.  Pagina 7
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

26 383 762 83 7 8
Situația epidemiologică în județul Cluj – 10 mai 2021

METEO ACTUALITATE

Guvernul a prelungit starea 
de alertă cu o lună

Prognoza meteo la Cluj. 
ANM a anunţat estimarea 
temperaturilor şi precipitaţi-
ilor pentru următoarele două 
săptămâni (10-23 mai). Se 
anunţă vreme caldă, astfel în-
cât media regională a tempe-
raturilor maxime va fi de 
22-23 de grade în primele trei 
zile ale săptămânii.

Pe 13 mai urmează ca tempe-
raturile să scadă puţin, media 
maximelor ajungând la 17 gra-
de Celsius, după care se va în-
călzi treptat şi, în intervalul 15-23 
mai, se vor înregistra tempera-

turi ridicate în timpul zilei, între 
21 şi 23 de grade.

Temperaturile pe timp de 
noapte vor fi  în creştere la în-
ceputul săptămânii, de la 2 
grade Celsius în prima noap-
te, la 6-8 grade în perioada 
12-15 mai, iar între 16 şi 23 
mai se vor înregistra tempera-
turi minime de 8-10 grade.

Începând cu data de 12 mai, se 
vor semnala ploi în fi ecare zi a in-
tervalului de prognoză, dar pe 12 
şi 13mai, precum şi între 17 şi 20 
mai, acestea pot fi  pe arii mai ex-
tinse şi mai importante cantitativ.

Şeful Departamentului pen-
tru Situaţii de Urgenţă, Raed 
Arafat, a declarat luni că sta-
rea de alertă va fi  anulată 
atunci când situaţia privind 
pandemia de COVID-19 se va 
stabiliza, adăugând că aceas-
tă măsură permite luarea unor 
decizii de către autorităţi, cum 
ar fi  cea privind detaşările de 
personal medical.

„Analiza care s-a făcut la 
Centrul Naţional de Conduce-
re şi Coordonare a Intervenţi-
ei recunoaşte că situaţia noas-
tră este spre îmbunătăţire la 
acest moment, dar încă trebu-
ie să vedem luna asta cum va 
merge, deci luna care urmea-
ză, cum va merge situaţia, da-
că rămânem stabili, dacă în-
cepe, din nou, să urce numă-
rul cazurilor. Deci, există mai 
multe aspecte pe care le ob-
servăm. Starea de alertă ne 

permite să luăm nişte măsuri 
care, încă, sunt necesare: de-
taşare de personal, stabilirea 
unor măsuri care sunt măsuri 
de urgenţă pentru rezolvarea 
unor aspecte care încă apar la 
Centrul de comandă. Bineîn-
ţeles, când se stabilizează si-
tuaţia şi vedem că nu mai 
creşte, că totul este ok, că nu 
se mai justifică, atunci clar că 
se va opri, într-o lună, două, 
asta se va vedea după evolu-
ţie", a afirmat Raed Arafat 
într-o conferinţă de presă la 
Palatul Victoria.

Şeful DSU a subliniat că „ni-
meni nu are niciun interes să 
menţină România sub stare de 
alertă o zi în plus”.

Acesta a adăugat că terme-
nul de o lună sau două până la 
o posibilă renunţare la starea de 
alertă a fost menţionat ca 
„exemplu ipotetic”.

Care sunt cartierele cu cele mai mari chirii?
Topul cartierelor din Cluj-Napoca în funcţie de preţul chiriilor, în pragul verii, nu rezervă mari surprize. 
Scăderi mici ale preţurilor s-au înregistrat în primele luni ale anului. Pagina 2

Ne luăm „rămas-bun” 
de la masca de protecție?

Cluj-Napoca ar putea fi primul oraș care renunță la mască
Gradul mare de vaccinare le aduce clujenilor șansa de a renunța la masca 
de protecție, de la 1 iunie. Orașele cu 50% din populație vaccinată ar putea 
renunța la purtarea măștii în aer liber. Pagina 5

Temperaturi ridicate și ploi 
în următoarele două săptămâni
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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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Preţurile chiriilor din Cluj 

încep de la 180 de euro 

şi ajung chiar şi la 1.000 

de euro, afl ându-se însă 

într-o uşoară scădere, 

de la începutul acestui an.

Preţurile au scăzut foar-

te puţin în ultimele luni, cu 

aproximativ 10 euro, de la 

340 de euro în luna februa-

rie, până la 329 de euro în 

luna martie, cu unele dife-

renţe în funcţie de cartier şi 

de cererea de pe piaţă, po-

trivit unei analize făcute de 

agenţia imobiliară Blitz.

În acest moment, cele 

mai ieftine chirii încep de 

la 180 de euro, iar cele de 

lux ajung până la 1.000 de 

euro pe lună.

În luna aprilie, baza de 

date Blitz a înregistrat pes-

te 1.000 de oferte de închi-

riere, preţurile pornind de 

la 180 de euro pentru un a-

partament cu o singură ca-

meră în Dâmbul Rotund, pâ-

nă la 1.000 de euro pentru 

un apartament cu două ca-

mere, utilat modern, în zo-

na centrală.

Unde sunt cele mai 
scumpe chirii?

Cele mai scumpe chirii 

sunt în municipiul Cluj-Na-

poca, în special în cartierele 

Bună Ziua şi Andrei Mureşa-

nu, unde preţurile sunt de 

peste 400 de euro, fi ind pes-

te media pieţei imobiliare.

Chiriile medii, care au pre-

ţuri între 350 şi 400 de euro se 

găsesc în cartierele Iris, Plopi-

lor, Grigorescu, Mănăştur, Mă-

răşti, Zorilor şi zona centrală.

Cele mai ieftine chirii se 

găsesc la periferia oraşului, 

mai exact în Floreşti şi Dâm-

bul Rotund, unde preţurile 

apartamentelor sunt sub 

250 de euro.

Cartierele unde preţurile 
au crescut

Cu toate acestea, sunt u-

nele cartiere din Cluj-Napo-

ca unde preţurile au crescut. 

De exemplu, în cartierul Bu-

nă Ziua, în luna februarie 

găseai un apartament cu 388 

de euro, iar în luna martie, 

preţurile au crescut până la 

438 de euro.

Un alt cartier în care au 

crescut preţurile este Mărăşti, 

unde în luna ianuarie preţu-

rile începeau de la 292 de eu-

ro, iar în luna martie au ur-

cat până la 318 euro.

De asemenea, unul din-

tre cele mai căutate carti-

ere din Cluj-Napoca, An-

drei Mureşanu, a cunoscut 

o creştere a preţurilor din 

luna ianuarie unde un a-

partament se închiria în-

cepând de la 391 de euro, 

până în luna martie când 

preţurile au urcat la 424 

de euro.

Restul cartierelor au cunos-

cut o uşoare scădere a chirii-

lor, cu maxim 10 euro din pre-

ţul iniţial. Cartierele în care 

au scăzut preţurile: Grigores-

cu, Mănăştur, Plopilor, Iris şi 

în zona centrală.

Ce condiţii oferă 
apartamentele 
la 1.000 de euro 
vs. cele de 300 de euro?

Apartamentele care au 

preţuri de 1.000 de euro 

sunt, de cele mai multe ori, 

dotate cu utilaje moderne: 

cu încălzire prin pardosea-

lă, aparate de aer condiţio-

nat în fiecare cameră, fini-

saje de lux, care să asigure 

un confort sporit, utilat com-

plet modern cu maşină de 

spălat, cuptor, aragaz, ma-

şină de spălat vase, etc. De 

asemenea, apartamentul vi-

ne la pachet cu loc de par-

care asigurat.

Chiriile medii, adică un 

apartament cu un preţ de 

peste 300 de euro presupu-

ne 2 camere, într-un cartier 

semicentral, Mărăşti sau Ghe-

orgheni de exemplu, într-un 

bloc relativ nou, mobilat şi 

complet utilat.

La celălalt pol, un aparta-

ment cu o chirie mai ieftină 

poţi găsi în cartierele Floreşti, 

Iris sau Dâmbul Rotund, deci 

situat periferic, mobilat mai 

modest sau modelat parţial, 

mai puţin spaţios (ex. 2 ca-

mere la 37 mp).

Care sunt cartierele cu cele 
mai scumpe chirii din Cluj?
Prețul chiriilor din Cluj a scăzut ușor în prima parte a anului, 
însă rămâne cel mai mare din țară

În acest moment, cele mai ieftine chirii încep de la 180 de euro

Mustrări de conştiinţă 
pentru hoţii din Floreşti

Cei doi fl oreșteni care au furat câteva fl ori 
duminică din zona unui bloc de pe strada 
Urușagului din Florești au decis să le ducă î-
napoi în locul din care le-au luat. Aceștia au 
fost fi lmaţi de camerele de supraveghere 
montate în zonă.
Ulterior, imaginile video în care cei doi 
sunt surprinși furând florile au fost făcute 
publice pe reţelele de socializare, fapt 
pentru care hoţii au decis să înapoieze ce-
ea ce au furat, a anunţat cel care a făcut 
publică filmarea.
Această practică este una uzuală la Cluj, pri-
marul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, 
declarând luna trecută că unii clujeni fură 
fl ori din rondurile amplasate în oraș, pen-

tru a le duce acasă. Edilul susţinea că are și 
imagini cu vinovaţii, pe care intenţionează 
să le facă publice.

Botez cu 50 de invitaţi 
pe o terasă din Cluj
Un botez organizat pe terasa unui restaurant 
din judeţul Cluj a fost spart de poliţiști. La pe-
trecere au participat aproape 50 de invitaţi.
Poliţiștii din Câmpia Turzii au dat buzna 
peste un botez cu 48 de invitaţi, organi-
zat în Viișoara, judeţul Cluj, pe terasa 
unui restaurant.
„La data de 9 mai, în jurul orei 15.30, poli-
ţiștii din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia 
Turzii s-au sesizat din ofi ciu cu privire la fap-
tul că pe terasa unui restaurant de pe raza 
comunei Viișoara are loc o petrecere priva-
tă la care participă mai multe persoane.
Cu ocazia verifi cărilor efectuate, a reieșit 
faptul că o tânără în vârstă de 28 de ani, 
din municipiul Câmpia Turzii a organizat o 
petrecere pentru a sărbători un botez, în 
cadrul evenimentului participând un număr 
de 48 de persoane.
În cauză urmează a fi  luate măsurile legale 
atât faţă de organizatorul evenimentului și 
participanţi, cât și faţă de administratorul 
localului, în conformitate cu prevederile 
Legii 55/2020”, a transmis IPJ Cluj.

Accident în Mărăşti. 
Un şofer vitezoman 
a lovit o maşină parcată.

Accident la intersecţia dintre strada Fabricii 
și strada București. Șoferul unei mașini 
marca BMW care mergea cu viteză, a intrat 
în intersecţie cu viteză și, pierzând controlul 
volanului, a ricoșat într-o mașină parcată, 
pe care a proiectat-o pe trotuar.
Accidentul s-a petrecut luni, 10 mai, la in-
tersecţia dintre strada Fabricii de Zahăr și 
strada București. Scena a fost surprinsă de 
camera video de pe un bord de mașină, ca-
re era parcată în apropierea accidentului.
Din primele informaţii, nimeni nu a fost ră-
nit în accident. Șoferul a fost testat cu apa-
ratul etilotest, rezultatul fi ind negativ.

Pe scurt
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Municipiul Cluj-Napoca 

şi Zona Metropolitană 

au cunoscut în ultimii ani 

o dezvoltare fără prece-

dent, care, de multe ori, 

a vulnerabilizat spaţiile 

naturale şi au condus 

la aglomerări de blocuri şi 

betoane, fapt ce a crescut 

presiunea pe spaţiile verzi 

deja existente în oraş.

După ce strategia de con-

solidare a cadrului natural 

a fost „lăsată baltă” vreme 

de câteva decenii după anul 

1990, tema a revenit în aten-

ţia municipalităţii clujene în 

ultimii ani, Clujul Verde fi-

ind unul dintre „pilonii” pe 

care a fost construită Stra-

tegia Integrată de Dezvolta-

re Urbană (SIDU) 2021-2030. 

Primăria Cluj-Napoca îşi pro-

pune să amenajeze în urmă-

torii 10 ani 100 de hectare 

de spaţii verzi în municipiu, 

prin fonduri europene şi nu 

numai, prin care să asigure 

creşterea calităţii vieţii clu-

jenilor şi o dezvoltare sus-

tenabilă a oraşului.

Strategia de dezvoltare 

sustenabilă a municipiu-

lui Cluj-Napoca a fost te-

ma de discuţie a unui we-

binar găzduit de pagina 

Clujul Sustenabil, în ca-

drul căruia specialişti în 

urbanism, arhitectură şi 

ecologie au discutat direc-

ţiile de urmat pentru dez-

voltarea urbană în armo-

nie cu sistemul ecologic şi 

cursurile de apă din oraş.

„Primul pas, să ne dăm 
seama că lucrurile 
nu merg în direcţia bună”

Vlad Rusu, arhitect clujean 

care, prin Asiza Birou de Ar-

hitectură şi prin biroul indi-

vidual de arhitectură derulea-

ză mai multe proiecte la ni-

velul municipiului Cluj-Napo-

ca, de la Masterplanul cartie-

rului Sopor, primul cartier con-

struit de la zero în România 

în ultimii 30 de ani, la revita-

lizarea Parcului Ion Luca Ca-

ragiale sau modernizarea Tur-

nului Pompierilor, a arătat că, 

un prim pas pentru realizarea 

strategiei verzi, sustenabile a 

municipiului este „să ne dăm 

seama că lucrurile nu merg 

în direcţia în care trebuie”.

„Un prim pas în plănuirea 

acestei strategii ar fi  să ne dăm 

seama unde suntem şi să ne 

dăm seama de fapt că lucrurile 

nu merg în direcţia în care tre-

buie. Implicarea pe care am 

avut-o şi în dezvoltarea Strate-

giei Integrate de Dezvoltare Ur-

bană a zonei metropolitane şi 

în alte proiecte ale oraşului ne-au 

conturat un tablou destul de 

fundamentat a situaţie în care 

stăm şi din păcate, nu ne în-

dreptăm în direcţia bună. Cred 

că este important să revenim la 

nişte lucruri ştiute şi exersate 

chiar şi la noi în ţară vizavi de 

ceea ce înseamnă o direcţie de 

dezvoltare spre o strategie ver-

de şi spre o dezvoltare sustena-

bilă”, a afi rmat Rusu.

Dimensiunea 
intravilanelor, 
crescute nejustifi cat

Arhitectul a arătat că, 

dacă înainte de 1990, au 

existat strategii pentru con-

solidarea cadrului natural, 

acestea au fost abandona-

te, iar administraţiile lo-

cale şi-au extins nejustifi-

cat zonele intravilane, cu 

efecte necontrolabile asu-

pra mediului.

„Discuţia este foarte cla-

ră: trebuie să vedem cât ne 

extindem, avem un viitor 

PUG în lucru, sau cel puţin 

într-o etapă de fundamen-

tare. Discuţia nu este lega-

tă doar de Cluj, ci şi de lo-

calităţile din jur. Floreştiul 

devine o forţă care ne in-

fluenţează, de asemenea 

Baciu sau Apahida, toate 

cu PUG-uri în lucru şi care 

trebuie extrem de bine sta-

bilit cât vor extinde şi cum, 

în cadrul natural”, a mai 

arătat Rusu.

Dezvoltarea verde şi sustenabilă a Clujului. 
Arhitect: „Trebuie să vedem cât ne extindem”.
Strategia verde a municipiului Cluj-Napoca şi a Zonei Metropolitane 
a fost dezbătută de specialişti în cadrul unui webinar

Strategia de dezvoltare sustenabilă a municipiului Cluj-Napoca a fost tema de discuţie a unui webinar

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca va avea piste 

de biciclete pe centura 

metropolitană, dar şi pe 

malurile Someşului, 

în zona metropolitană.

Viceprimarul Dan Tarcea 

a declarat că municipiul 

Cluj-Napoca are în prezent 

41,3 kilometri de piste de 

biciclete, însă primăria do-

reşte extinderea lor atât la 

nivelul centurii metropoli-

tane, cât şi pe malurile So-

meşului, inclusiv în zona 

metropolitană.

„Avem 41,3 km. Proiec-

tul de centură metropolita-

nă este primul proiect de 

centură metropolitană din 

România care are pistă de 

bicicletă -19 km. De ase-

menea, pe malurile Some-

şului, pe cei 16 km vor fi 

piste de biciclete. Ne do-

rim să extindem acest pro-

iect şi în zona metropoli-

tană, astfel încât să avem 

60 de km de piste de bici-

clete de-a lungul Someşu-

lui”, a declarat viceprima-

rul, pentru Hotnews.ro.

Primăria amenajează pis-

te de biciclete pe majorita-

tea străzilor aflate în mo-

dernizare, cum ar fi străzi-

le Bună Ziua, Napoca sau 

Regele Ferdinand.

„Aş vrea să vă spun că 

pe fiecare stradă pe care 

noi o modernizăm la nive-

lul municipiului Cluj-Na-

poca, încercăm să facem 

piste pentru biciclete, pis-

te sigure pentru biciclete, 

cu o lăţime de minim 1,5 

metri, pentru că altfel nu 

va fi folosită şi nici eu nu 

mi-aş lăsa copilul să circu-

le pe o pistă de biciclete 

care este nesigură. Pe stra-

da Bună ziua, de exemplu, 

am renunţat la o bandă de 

circulaţie pentru maşini ca 

să facem piste pentru bici-

clete. Vom continua cu stra-

da Fagului, în zona centra-

lă deja avem un sistem in-

tegrat de piste pentru bici-

clete, dacă vrei să mergi de 

la gară pe strada Horea es-

te legată cu zona centrală, 

strada Avram Iancu.

Evident că mai avem 

mult de muncă să conec-

tăm zona centrală cu car-

tierele, dar este în proiect 

şi în perioada următoare 

pe toate străzile unde fa-

cem investiţii facem şi pis-

te de biciclete”, a mai spus 

viceprimarul.

Câţi kilometri de piste de biciclete are Cluj-Napoca?

Lucrările de modernizare 

continuă în Dej. 

Mai multe străzi sunt 

modernizate sau reabilita-

te, iar primarul Morar 

Costan a specifi cat 

că lucrările vor continua 

în mai multe zone.

Continuă modernizarea 

străzilor din municipiul Dej. 

Până în acest moment au fost 

realizate lucrări de întreţine-

re pe străzile Dobrogeanu 

Gherea, Crângului şi pe stra-

da Orizont.

Lucrările de modernizare 

continuă pe strada Ecaterina 

Teodoroiu, fi ind vorba despre 

investiţii cu fi nanţare neram-

bursabilă în cadrul proiectu-

lui Modernizarea coridorului 

integrat de mobilitate urbană, 

reprezentat de strada Unirii, 

strada Dobrogeanu Gherea, 

strada Ecaterina Teodoroiu, 

strada Regina Maria, Strada 

Mircea cel Bătrân, strada Mă-

răşeşti (între Mircea cel Bă-

trân şi str. Gh. Şincai) strada 

Gheorghe Şincai, strada 1 Mai 

(între strada G. Coşbuc şi stra-

da I.P. Reteganul) strada Crân-

gului”, fi nanţat prin Progra-

mul Operaţional Regional – 

REGIO ( 2014-2020 ).

„Pe lângă lucrările la in-

frastructură desfăşurate în 

cadrul celor 6 proiecte euro-

pene de Mobilitate Urbană, 

la fel ca în fi ecare an, în a-

ceastă perioadă se intervine 

prin lucrări de reparaţii şi în-

treţinere în mai multe zone 

din municipiu.

Intervenţiile vor continua 

şi în alte zone unde este ne-

cesar, prin Serviciul Admi-

nistrării Domeniului Public 

din cadrul Primăriei Muni-

cipiului Dej”, a specificat 

primarul municipiului Dej, 

Morar Costan.

Continuă lucrările 
de modernizare în Dej

VLAD RUSU | arhitect

 „Suntem spectatorii unei 
dezvoltări fără precedent 
în ultimele decenii ale 
istoriei noastre recente, 
nu doar sub aspectul 
dezvoltării orașului 
Cluj-Napoca, ci și a 
comunelor limitrofe, 
cu efecte necontrolabile 
și decisive asupra 
cadrului natural. 
Suntem în situația în care, în ultimii 30 de ani, 
majoritatea localităților și-au crescut nejustifi cat 
dimensiunea intravilanelor, aducând în zona 
construibilă teritorii care nu eu nici un fel de 
echipări urbane, în schimb au zone naturale 
de excepție, care din păcate sunt consumate 
pentru totdeauna. Până în 1990 a existat strategii 
cu privire la sistemul verde al localităților,
 a existat acest principiu al consolidării cadrului 
natural prin menținerea intravilanelor 
în niște limite controlate și justifi cate. 
După 1990, această extindere nejustifi cată
 a teritoriului a lăsat această strategie baltă, 
nu a existat nicio preocupare în acest sens“

CITEȘTE MATERIALUL INTEGRAL AICI
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Grădiniţa Confesională 

cu Program Prelungit 

„Sfânta Ana” 

din Cluj-Napoca se închide. 

Activitatea preşcolarilor se 

va muta în mediul online.

Activitatea preşcolarilor de 

la Grădiniţa Confesională 

„Sfânta Ana” din Cluj-Napo-

ca va fi  suspendată până pe 

data de 19 iunie 2021. Cursu-

rile vor fi  desfăşurate online.

Hotărârea Comitetului Ju-

deţean pentru Situaţii de Ur-

genţă nr. 106 din 10 mai 2021 

privind suspendarea activită-

ţii didactice care presupune 

participarea zilnică, cu pre-

zenţă fi zică a preşcolarilor 

pentru unitatea de învăţă-

mânt Grădiniţa Confesională 

cu Program Prelungit „Sfân-

ta Ana” din municipiul 

Cluj-Napoca, judeţul Cluj a 

fost adoptată luni, 10 mai.

În perioada de suspendare a 

cursurilor cu prezenţă fi zică, 

conducerea unităţii de învăţă-

mânt va dispune realizarea ur-

mătoarelor activităţi obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea clase-

lor/sălilor;

b) dezinfecţia generală şi ne-

bulizarea spaţiilor unităţii de 

învăţământ, respectiv clase, 

săli, holuri, toalete.

Grădiniţa „Sfânta Ana” 
din Cluj-Napoca se închide

Simularea examenului 

de admitere la 

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” Cluj a avut loc 

sâmbătă. 1.400 de candi-

daţi au avut şansa de a se 

familiariza cu examenul.

Sâmbătă, 8 mai, a avut loc 

simularea examenului de ad-

mitere la UMF „Iuliu Haţie-

ganu” Cluj. 1.400 de candi-

daţi au simţit primele emoţii 

ale concursului de admitere.

Simularea a avut loc pe 

o platformă online, din ca-

uza condiţiilor generate de 

pandemie. Cel mai probabil 

simularea examenului se va 

organiza în aceleaşi condi-

ţii şi în anii următori, fără 

a mai fi necesar ca viitorii 

candidaţi să se deplaseze la 

Cluj-Napoca.

„Examenul de admitere 

în universitatea noastră re-

prezintă o probă complexă 

de testare a cunoştinţelor 

candidaţilor. An de an, exi-

genţa creşte, acest concurs 

fiind necesar pentru selec-

tarea celor mai potriviţi can-

didaţi pentru viitorul siste-

mului naţional de sănătate. 

Ne bucură interesul constant 

al tinerilor pentru profesii-

le de medic şi farmacist.” a 

transmis prof. dr. Anca Da-

na Buzoianu, rectorul Uni-

versităţii de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu”.

Examenul se va desfăşura 
cu prezenţă fi zică

Tinerii care doresc să stu-

dieze Medicina, Medicina 

Dentară sau Farmacia au avut 

ocazia de a se familiariza cu 

examenul de admitere.

Liceenii care au dorit să 

îşi verifice sau să îşi conso-

lideze cunoştinţele au avut 

ocazia să participe, în luni-

le martie şi aprilie, la cur-

suri de pregătire online, pu-

se la dispoziţia lor pe ace-

eaşi platformă. Fiecărui can-

didat i s-a generat un cont 

individual care i-a asigurat 

accesul pe platformă.

Cursurile au fost înregis-

trate în prealabil, însă s-a asi-

gurat o permanentă comuni-

care cu elevii, interacţiunea 

cu cadrele didactice realizân-

du-se prin modulul de forum 

al platformei. Cursurile de 

pregătire au rămas la dispo-

ziţia celor înscrişi, putând fi  

accesate în orice moment, pâ-

nă la data examenului.

Examenul scris de admi-

tere la Universitatea de Me-

dicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” se va desfăşu-

ra în sistem clasic, timp de 

două zile, în 24 şi 25 iulie, 

iar candidaţii se vor putea 

înscrie online, în perioada 

12-18 iulie.

A avut loc simularea examenului de admitere la UMF

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Campusul studenţesc 

Observator din cadrul 

Universităţii Tehnice 

Cluj-Napoca va fi  moder-

nizat. Se prevede constru-

irea unui nou cămin, 

amplasarea de piste 

de alergare ori locuri des-

tinate odihnei studenţilor. 

Etapa consultării publice 

este în desfăşurare.

Campusul studenţesc Ob-

servator al Universităţii Teh-

nice Cluj-Napoca urmează 

să fi e modernizat. Proiectul 

prevede construirea unui nou 

cămin pentru studenţi, pre-

cum şi amenajarea unor spa-

ţii destinate activităţilor spor-

tive ori pentru odihnă. Vor 

fi  amenajate piste de alerga-

re, dar şi locuri de staţiona-

re pentru biciclete. De ase-

menea, va fi  amplasat un 

punct gospodăresc de colec-

tare a deşeurilor pe patru 

fracţii si va fi  instituită subzo-

nă de instituţii de servicii si 

interes public.

A fost iniţiată de către Pri-

măria Cluj-Napoca procedu-

ra de consultare publică pri-

vind aprobarea Planului Ur-

banistic Zonal – Dezvoltare 

complex studenţesc „Obser-

vator”. Etapa consultării pu-

blice are loc în perioada 6 – 

20 mai 2021, persoanele inte-

resate având posibilitatea de 

a trimite sesizări în acest in-

terval, cu privire la proiect.

Lucrări pentru lărgirea 
trotuarului

Suprafaţa vizată de modi-

fi cări acoperă aproape 4 hec-

tare de teren, în plan fi ind pre-

văzută inclusiv construirea 

unui nou cămin studenţesc, 

precum şi realizarea unor pis-

te de alergare, a locurilor de 

staţionare pentru biciclete ori 

amenajarea unor spaţii desti-

nate activităţilor sportive sau 

pentru odihnă şi recreere, con-

form raportului de specialita-

te publicat de Primărie.

Totodată, documentaţia 

pusă la dispoziţie de muni-

cipalitate arată că se vor 

menţine căile de acces exis-

tente, dar aleile vor fi reor-

ganizate. Parcările se vor fa-

ce la sol sau subsol, fără a 

parca în interiorul cvartale-

lor, în spatele căminelor.

„Anterior emiterii auto-

rizaţiei de construire pen-

tru noul cămin studenţesc, 

se va retrage cu 4 metri îm-

prejmuirea la strada Repu-

blicii, în dreptul parcării 

existente, în vederea ame-

najării/lărgirii trotuarului”, 

se mai arată în hotărârea 

Consiliului Local al muni-

cipiului privind aprobarea 

proiectului de modernizare 

a complexului studenţesc.

Cămin de 10 etaje, 
construit de la zero

De asemenea, în docu-

mentaţie se mai arată că, 

pentru căminele vechi se 

menţine regimul actual de 

înălţime, însă este permisă 

supraetajarea cu un nivel, 

folosind structuri uşoare. 

Pentru căminul nou, regi-

mul maxim admis este de 

1-3 S+P+5 E.

Pentru zona de institu-

ţii de servicii şi interes pu-

blic (învăţământ şi cerce-

tare, cultură sau cantină), 

regimul maxim admis este 

de 1-3S+P+10E, cu ace-

leaşi indicaţii pentru acce-

se şi parcări. Acest proiect 

va fi reglementat printr-un 

PUD ulterior.

Şi UBB construieşte 
un cămin nou

Un nou cămin va fi  con-

struit şi în campusul din Haş-

deu, cu circa 400 de locuri 

de cazare. De asemenea, mai 

multe cămine existente îşi 

vor mări capacitatea.

Planul urbanistic zonal 

(PUZ) al complexului studen-

ţesc Haşdeu a fost pus în dez-

batere publică pe site-ul Pri-

măriei Cluj-Napoca. Proiec-

tul propune etajarea cămine-

lor II, III, IV şi V, realizarea 

unei construcţii (cămin stu-

denţesc, clădire exponat), 

amenajare spaţiu verde pen-

tru odihnă, sport şi recreere, 

amenajare circulaţii, reorga-

nizare locuri de parcare. Eta-

jarea căminelor ar aduce în 

plus 474 de locuri de cazare.

Noul cămin ar urma să ai-

bă trei etaje şi va fi  construit 

pe un teren cu suprafaţa de 

973 de metri pătraţi. Arhitec-

ţii care au elaborat PUZ-ul ara-

tă că în prezent, cererea pen-

tru cămine este mult mai ma-

re decât oferta, iar complexul 

de cazare din Haşdeu a deve-

nit suprapopulat, impunân-

du-se necesitatea realizării 

unor spaţii suplimentare de 

cazare, se arată în documen-

taţia elaborată de K&K Studio.

Se propune schimbarea cir-

culaţiilor, iar maşinile sunt 

scoase din complexul studen-

ţesc, întrucât lucrările la 

parkingul Haşdeu, situat în 

vecinătatea cantinei, se apro-

pie de fi nalizare.

Cămin studenţesc de zece etaje, în Observator. 
Campusul universitar va fi modernizat.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca va moderniza campusul din Observator. Va avea piste de alergare, 
locuri pentru biciclete și de odihnă, iar un nou cămin va fi construit.

Se prevede construirea unui nou cămin, amplasarea de piste de alergare ori locuri destinate odihnei studenţilor. Etapa consultării publice este în desfăşurare



marți, 11 mai 2021 | monitorulcj.ro SĂNĂTATE 5

Autorităţile locale 

se pregătesc de maratonul 

vaccinării în Cluj-Napoca 

de vineri şi până luni.

Maratonul vaccinării va 

avea loc de vineri, 14 mai, de 

la ora 16:00, până luni, 17 mai, 

la ora 8:00, fi ind organizat la 

BT Arena din Cluj-Napoca. Fi-

ecare clujean se va putea pre-

zenta la vaccinare doar cu bu-

letinul, fără programare, la o-

rice oră din zi sau din noapte, 

în intervalul menţionat. Toate 

persoanele vor fi  imunizate cu 

Pfi zer-BioNTech.

Campania este destinată tu-

turor persoanelor peste 16 ani 

care doresc să se vaccineze, in-

diferent de adresa din buletin. 

Pentru cei care nu au împlinit 

vârsta de 18 ani, este necesar 

acordul scris al unui părinte sau 

al tutorelui legal.

La maraton vor participa ca 

voluntari sute de medici şi asis-

tenţi din spitalele universitare 

clujene şi studenţi de la UMF. 

Vor fi  disponibile 20 de fl uxuri 

de vaccinare. Celor care doresc 

să se vaccineze în cadrul mara-

tonului le este recomandat ca, 

înainte de a se prezenţa la cen-

trul de vaccinare, să complete-

ze documentele necesare pen-

tru a facilita procesul de vacci-

nare şi a se evita aglomerarea.

Rapelul persoanelor imuni-

zate cu prima doză în cadrul 

maratonului vaccinării va fi  ad-

ministrat în perioada 4-7 iunie, 

în aceeaşi locaţie.

Maratonul vaccinării, 
un succes în Bucureşti

În weekend, maratonul 

vaccinări s-a desfăşurat şi în 

Bucureşti. 20.360 de persoa-

ne au fost vaccinate anti-CO-

VID la maratonul de vacci-

nare din capital. Autorităţi-

le se aşteaptă ca în Cluj-Na-

poca să fi e imunizate în jur 

de 10.000 de persoane în ce-

le trei zile.

Timp de trei zile şi trei 

nopţi, non-stop, locuitorii din 

Cluj-Napoca, dar şi cei din al-

te localităţi, se vor putea vac-

cina cu serul Pfi zer-BioNTe-

ch, fără programare, într-un 

maraton al solidarităţii iniţiat 

de Universitatea de Medicină 

şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” 

din Cluj Napoca, căreia i s-au 

alăturat întreaga comunitate 

medicală clujeană, societatea 

civilă şi administraţie publică 

locală şi judeţeană.

Maratonul vaccinării 
începe vineri în Cluj-Napoca

România va fi  pregătită 

şi pentru vaccinarea copi-

ilor de 12-15 ani, 

cu acordul părinţilor, 

în momentul în care 

va avea autorizarea 

de la Agenţia Europeană 

a Medicamentului (AEM), 

a anunţat, luni, 

la Craiova, preşedintele 

Comitetului Naţional de 

Coordonare a Activităţilor 

privind Vaccinarea 

împotriva COVID-19, 

Valeriu Gheorghiţă.

„România ia în calcul 

vaccinarea copiilor. În mo-

mentul în care Agenţia Eu-

ropeană a Medicamentului 

va aborda autorizarea pen-

tru grupa de vârstă 12-15 

ani, vom fi pregătiţi să asi-

gurăm şi vaccinarea pentru 

această grupă de vârstă, evi-

dent cu acordul părinţilor, 

folosind logistica necesară. 

Deja avem o experienţă de 

mai bine de şase luni de 

când suntem în această cam-

panie de vaccinare, ştim ca-

re sunt lucrurile care func-

ţionează şi pe care e bine 

să le menţinem şi să le dez-

voltăm, tocmai de aceea 

cred că pe măsură ce aceas-

tă autorizare va veni, vom 

putea demara şi activitatea 

de vaccinare adresată gru-

pei de vârstă 12-15 ani”, a 

spus Gheorghiţă, într-o con-

ferinţă de presă.

Acesta susţine că părinţii 

care s-au vaccinat înţeleg im-

portanţa vaccinării şi pentru 

copii, în special din perspec-

tiva participării la ore în să-

lile de clasă.

„Eu cred că părinţii care 

s-au vaccinat cu siguranţă 

înţeleg importanţa vaccină-

rii şi pentru copii şi din per-

spectiva participării copii-

lor la şcoală în condiţii de 

siguranţă, pentru evitarea 

şcolii online. Am doi copii 

şi impactul asupra copiilor 

care stau acasă este semni-

ficativ. Lăsând la o parte de-

prinderile pe care ei şi le 

formează, mai ales în pri-

mii ani de şcoală, impactul 

social, emoţional asupra dez-

voltării lor psihologice este 

foarte important. Evident că 

nimeni nu mai doreşte să-şi 

ţină copiii acasă, că ne do-

rim cu toţii să fim protejaţi, 

să circulăm acolo unde ne 

dorim”, a mai afirmat pre-

şedintele Comitetului Naţi-

onal de Coordonare a Acti-

vităţilor privind Vaccinarea 

împotriva COVID-19.

Potrivit lui Valeriu Gheor-

ghiţă, în acest moment se lu-

crează la o campanie de in-

formare care va fi  vizibilă în 

următoarele săptămâni.

„Este important să fi m 

pregătiţi, printr-o campanie 

bine implementată, de co-

municare, de informare, în-

cepând de la medicul de fa-

milie şi până la nivel de au-

toritate centrală. Se lucrea-

ză la o astfel de campanie, 

se implică atât UNICEF, cât 

şi OMS. În măsura în care în 

săptămânile următoare vor 

fi  pregătiţi, aceste rezultate 

vor fi  vizibile”, a menţionat 

coordonatorul campaniei de 

vaccinare anti-COVID-19.

România, pregătită să vaccineze 
adolescenţii între 12 și 15 ani

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca va fi  primul 

oraş care va renunţa 

la masca obligatorie 

pe stradă, potrivit noilor 

măsuri propuse 

de Ministerul Economiei.

Cluj-Napoca va fi  primul 

oraş din ţară care ar putea 

renunţa la masca obligatorie 

în spaţiile libere, potrivit no-

ilor măsuri propuse de Mi-

nisterul Economiei, care pre-

supun renunţarea la mască, 

începând de la data de 1 iu-

nie, în oraşele în care rata 

de vaccinare este de 50%, 

potrivit Antena3.

Printre măsurile propu-

se se numără redeschide-

rea piscinelor interioare 

pentru turiştii hotelurilor 

care deţin baze de trata-

ment şi centre wellness, cu 

respectarea măsurilor de 

distanţare în apă.

În ceea ce priveşte baru-

rile şi restaurantele, Minis-

terul Economiei propune eli-

minarea limitării de 30%, 

respectiv 50% privind capa-

citatea de servire şi înlocu-

irea cu mijloace de distan-

ţare reglementate.

Printre propuneri mai es-

te şi redeschiderea de eveni-

mente mai mari de 20 de per-

soane cum ar fi  nunţi, bote-

zuri sau petreceri private pen-

tru persoanele vaccinate, tes-

tate sau imunizate în urma 

vindecării de COVID-19.

O altă serie de propuneri 

de relaxare vizează rata de 

vaccinare la nivel regional 

sau judeţean. De exemplu, 

acolo unde gradul de imu-

nizare este de 50%, masca 

să nu mai fie obligatorie în 

aer liber, iar restricţiile de 

deplasare pe timpul nopţii 

să fie eliminate. La 70% 

grad de vaccinare, obliga-

ţia de a purta mască în spa-

ţiile publice să fie, de ase-

menea, eliminată.

În acest moment, Cluj-Na-

poca are cea mai mare rată 

de vaccinare anti-COVID, 

peste 40%, iar probabilita-

tea de a ajunge la o rată de 

50% până la data de 1 iunie 

este foarte mare, având în 

vedere procesul accelerat al 

campaniei de vaccinare.

Clujul, primul oraş care va 
scăpa de mască pe stradă

Coordonatorul campaniei de 

vaccinare anti-COVID, Valeriu 

Gheorghiţă a declarat recent că 

în scurt timp, municipiul 

Cluj-Napoca va ajunge la o ra-

tă de vaccinare de peste 50%.

„Este unul dintre munici-

piile cu cea mai mare rată 

de acoperire vaccinală. Sunt 

la peste 40% şi la modul în 

care se derulează activitatea 

de vaccinare din Cluj, cu cen-

tre de vaccinare, cu centre 

de tip drive-thru, se va or-

ganiza săptămâna aceasta 

un maraton de vaccinare, si-

gur că se va ajunge în timp 

scurt la peste 50%”, a decla-

rat Valeriu Gheorghiţă.

La fi nalul lunii aprilie a 

fost deschis primul centru 

drive-thru, care va reuşi să 

vaccineze 1.000 de persoa-

ne pe zi, direct în maşină, 

cu serul Pfi zer. De aseme-

nea, în judeţ s-au deschis în 

această lună încă 12 centre 

exclusiv pentru vaccinarea 

cu Pfi zer. Procesul de vacci-

nare este accelerat, în luna 

mai, autorităţile pregătesc să 

organizeze şi un maraton de 

vaccinare anti-COVID la fi -

nalul acestei săptămâni.

Clujenii ar putea scăpa de mască în aer liber
Cluj-Napoca ar putea fi primul oraş care renunţă la obligativitatea purtării măştii în spaţiile deschise. 
Măsura s-ar putea implementa de la 1 iunie, dacă vaccinarea continuă în ritm alert.

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, a propus 
ca eliminarea restricţiilor să se de-
cidă la nivel local, depinzând pe 
rata de vaccinare a judeţului. 
Propunerea se afl ă „în discuţii”.

Emil Boc a vorbit recent, într-o in-
tervenţie la un post local de ra-
dio, despre o propunere pe care 
a făcut-o la Asociaţia Municipiilor, 
ca eliminarea restricţiilor să se facă la nivel local.

Edilul susţine că dacă o astfel de propunere ar fi  pusă în aplica-
re, atunci Clujul ar redeschide economia mai repede decât în al-
te părţi: restaurantele s-ar deschide mai devreme:

„Am făcut o propunere la Asociaţia Municipiilor ca eliminarea 
măsurilor să se facă și regional, dacă judeţul Cluj are o rată mai 
mare de vaccinare să i se permită să deschidă restaurantele mai 
repede decât în alte părţi. Nu a fost respinsă, dar nici acceptată 
o asemenea propunere, doar a rămas în discuţie. Din câte am 
văzut eu la nivel naţional sunt puţine șanse ca asemenea propu-
neri să fi e acceptate”, a explicat Emil Boc.

„Viziunea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a 
fost de dimensiune naţională, nu locală, chiar dacă ea ar fi  
corectă cu dimensiunea locală acolo unde gradul de vaccina-
re este ridicat. Cel mai bine este să încurajăm toată ţara să se 
vaccineze și atunci cu toţii vom ieși mai repede din această 
pandemie”, a adăugat Boc.

Boc: „Am deschide economia mai repede”

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



6 ACTUALITATE monitorulcj.ro | marți, 11 mai 2021

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Transportul public în 

comun din Cluj-Napoca a 

cunoscut o evoluție impre-

sionantă, mai ales în ulti-

mii ani, fi ind primul oraș 

din țară care a achiziționat 

autobuze electrice 

și urmând să devină al doi-

lea oraș, după Capitală, 

cu o magistrală de metrou. 

Planurile municipalității 

sunt de a introduce, 

în următorii ani, autobuze 

cu hidrogen și chiar 

autobuze fără șofer. 

În jurul anilor 1850 însă, 

clujenii puteau să se deplase-

ze doar de cinci birje (trăsu-

rile de piață). Chiar dacă erau 

la fel de multe ca degetele de 

la o mână, acestea s-au 

înmulțit la 200 în anul 1900.

„Transportul public din 

Cluj. La început au fost birje-

le: cinci la număr prin anii 

1850, ajungând până la pes-

te 200 în jurul anului 1900 și 

participând la transportul 

orașului până prin anii 1950”, 

povestește un clujean care a 

publicat o serie de fotografi i 

vechi pe internet.

„Tramvaiele orășenești”, 
transportul zgomotos 
apărut în anul 1893

Pe la fi nalul anilor 1890 

a apărut și trenul sau „tram-

vaiul orășenesc cu aburi”. 

Acesta se deplasa cu maxim 

25 kilometri pe oră prin oraș. 

După nici 10 ani, tramvaie-

le cu aburi la Cluj au fost 

desfi ințate din cauza zgomo-

tului și accidentelor.

 „În 1893 își începe cariera 

trenul – tramvaiul orășenesc 

cu aburi, numit ájváj de clu-

jeni (ori de la cuvântul engle-

zesc tramway, ori de la strigă-

tul celor călcați de bolidul zgo-

motos). Pe șine în lungime de 

peste 8 km lega gara de Cen-

tru continuând spre vest pâ-

nă la Parcul Central, iar la est, 

până în spatele bisericii Sfân-

tul Petru. Circula la fi ecare ju-

mătate de oră, cu o viteza ma-

ximă de 25km/h. Din cauza 

zgomotului și accidentelor, 

orașul a decis desfi ințarea 

tramvaiului: ultimul transport 

a fost statuia lui Matia în au-

gust 1902 (trenurile au fost 

preluate de Debrecen, unde au 

funcționat încă cinci ani)”, ex-

plică bărbatul.

Tramvaiul a revenit la Cluj 

doar în anul 1987 și de aceas-

tă dată, electric. Deși în pre-

zent, orașul de pe Someș 

depășește la mai multe do-

menii restul orașelor mari din 

România, în trecut transpor-

tul nu era punctul său forte:

„Tramvaiul va reveni la 

Cluj, electrifi cat, abia în 1987. 

Până în 1922, transportul pu-

blic a fost asigurat de omni-

buze și birje, Clujul rămânând 

în urmă față de celelalte orașe 

mari din zona. Primele curse 

regulate de autobuze au  în-

ceput în 1922; în 1932 exis-

tau șapte linii, legând fi e Cen-

trul, fi e gara de cartiere.”

Linia numărul 1, 
instalată la fi nalul 
anilor '50, rezistă și azi

După cel de-al doilea răz-

boi mondial, transportul în 

comun a ținut difi cil pasul cu 

dezvoltarea orașului. Au în-

ceput să apară liniile de tro-

leibuze pe la fi nalul anilor 

‘50, iar într-un fi nal noul tram-

vai, în anul 1987. Prima linie 

troleibuz, linia nr. 1, 

funcționează și în prezent.

 „Prima linie a fost instala-

tă în 1959-1960. A rămas cu 

denumirea de linia nr.1 până 

azi. Circula de la Clujana (din 

obişnuință încă îl numeam 

Dermata) până la pompa de 

benzină afl ată pe Calea Mă-

năştur, peste drum de intersecția 

cu str. Câmpului. Atunci au 

fost plantați şi stâlpii de beton 

cu corpuri de iluminat cu Ne-

on. Fiecare corp avea 2 tuburi 

lungi. Pe stâlpi era o uşiță me-

talică care acoperea siguranța 

lămpii. Copii fi ind ni se tot 

spunea să nu umblăm cumva 

la acele uşițe”, povestește din 

experiența sa un alt clujean.

În prezent, autobuzele, tro-

leibuzele și tramvaiele sunt 

peste tot în Cluj-Napoca, iar 

dimensiunea orașului devine 

tot mai electrică și nepoluan-

tă. Chiar dacă în trecut Clu-

jul ținea greu pasul cu cele-

lalte orașe când venea vorba 

de transport, în prezent este 

un municipiu de invidiat. În 

curând în orașul de pe Someș 

vor exista autobuze autono-

me, iar în câțiva ani metrou.

Cum s-a schimbat 
transportul public 
în ultimul secol? 
Deși în prezent transportul public este foarte diversificat, 
în urmă cu un secol, clujenii se puteau baza doar pe birje

Coadă infernală la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj
Clujenii au stat zeci de minute la coadă 
luni, 10 mai, pentru a intra la Centrul de 
Diagnostic și Tratament (Ambulatoriul 
Spitalului de Boli Infecțioase) din Cluj-
Napoca. Oamenii bolnavi au fost nevoiți 
să stea la coadă unul lângă altul de cel 

puțin 30 de minute, iar distanțarea social 
nu a fost respectată.

Singura măsură respectată de oameni este 
purtarea măștii de protecție, deși este ținută 
de unii doar pe gură. La triaj era o singură 
asistentă, depășită de situație.

inFOTO
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Consiliul Județean Cluj 

anunță că a încheiat trei 

contracte de execuție 

a lucrărilor cuprinse 

în Programul de 

întreținere curentă și peri-

odică a unor drumuri 

județene pentru anul 2021.

Astfel, pe DJ 107P Gilău – 

Someșu Rece lucrările de 

întreținere vor viza un sec-

tor în lungime de 3,9 kilome-

tri, cuprins între km 0+000 

și km 3+900. Acestea vor 

consta în plombarea gropilor 

cu îmbrăcăminte asfaltică, 

tratarea burdușirilor și ridi-

carea la cote a căminelor ca-

rosabile existente.

Totodată, pe drumul județean 

107M Luna de Sus – Vlaha – 

Săvădisla urmează a fi  execu-

tate lucrări de întreținere pe 

tronsonul în lungime de 9,75 

km cuprins între pozițiile 

0+000 și 9+750. Acestea vor 

consta în plombarea gropi-

lor cu îmbrăcăminte asfalti-

că și tratarea burdușirilor. 

De asemenea, pe drumul 

județean 182E Chiuiești – Mă-

năstirea Cășiel, lucrările vor 

viza un sector în lungime de 

7 kilometri, cuprins între km 

0+000 și km 7+000. Acestea 

vor consta în frezarea asfaltu-

lui, plombarea gropilor cu îm-

brăcăminte asfaltică, tratarea 

burdușirilor, curățarea 

șanțurilor și a rigolelor, tăie-

rea vegetației și a lăstărișului 

din vecinătatea drumului, 

reparații la trotuare, montarea 

de parapeți metalici și reface-

rea hidroizolației podurilor.

Lucrări de întreținere pe trei 
drumuri turistice din Cluj

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Mai mulți clujeni care 

locuiesc în Mănăștur au 

ieșit luni în stradă pentru 

a se protesta împotriva 

construirii unui bloc de 13 

etaje din zona La Terenuri, 

pe strada Parâng.

Mănășturenii au fost 

chemați luni, 10 mai, în stra-

dă, de la ora 16:00, la locul 

de joacă de lângă Academia 

Piticilor, pentru a se opune 

blocului de 13 etaje propus în 

Mănăștur, anunță activistul 

Adrian Dohotaru.

Adrian Dohotaru, organi-

zatorul Marșului Haosului 

Imobiliar, eveniment împotri-

va construcției unui bloc din 

Baciu, evidențiază că 

mănășturenii își doresc „un 

oraș de locuit, nu pentru pro-

fi t”, iar haosul imobiliar tre-

buie să se oprească.

 „Ne întâlnim mai mulți 

mănăștureni care ne opunem 

ansamblului imobiliar pe 13 

niveluri din zona La Tere-

nuri (azi, 10 mai, ora 16.00, 

locul de joacă de lângă Aca-

demia Piticilor). E simplu, 

vrem oraș de locuit, nu pen-

tru profi t. Nu vrem un car-

tier și mai sufocat de betoa-

ne și mai poluat de trafi c au-

to, nici ca haosul imobiliar 

din Cluj să se perpetueze la 

infi nit. Nu vrem nici etajul, 

nici șantajul, cum ne-a acu-

zat pe noi, mănășturenii, că 

suntem șantajiști pentru că 

ne opunem ansamblului imo-

biliar proiectat de dânsul. 

Să-i fi e rușine arhitectului 

care dă asemenea declarații 

publice, ar trebui dat afară 

din toate comisiile de urba-

nism din Cluj”, a anunțat 

Adrian Dohotaru.

Blocul propus ar fi  con-

struit pe strada Parâng din 

cartierul Mănăștur și ar avea 

13 etaje: un parter, zece eta-

je întregi, un etaj tehnic și 

trei nivele de subsol. Cartie-

rul Mănăștur este cel mai ma-

re și mai aglomerat oraș al 

municipiului Cluj-Napoca, 

unde deja există zeci de blo-

curi de 10 etaje.

Protest pentru oprirea construirii 
unui bloc de 13 etaje, în Mănăștur

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Plângerile venite din par-

tea locuitorilor din Florești 

care locuiesc în zona 

șantierelor „curg”. Pe stra-

da Stejarului se sapă inclu-

siv sub balcoanele oameni-

lor, însă cei din cadrul 

Primăriei spun că săpături-

le sunt făcute pentru con-

solidarea blocurilor și că 

șantierele sunt periodic 

controlate de autorități.

 Seria de plângeri venite 

din partea locuitorilor din 

Florești, afectați de lucrările 

de pe șantierele din zonă con-

tinuă să „curgă”. Un locuitor 

de pe strada Stejarului a trans-

mis că cei din zonă sunt 

disperați deoarece se efectu-

ează săpături inclusiv sub 

balcoanele acestora.

Reprezentanții Primăriei 

spun că săpăturile de lângă 

blocuri au de fapt rolul de a 

as igura  consol idarea 

construcțiilor, fi ind realizate 

cu scopul de a evita alunecă-

rile de teren. Primăria Florești 

asigură de asemenea, că lu-

crările sunt monitorizate con-

stant, iar distanța între 

construcții este respectată, 

lucru constatat și de Poliția 

Locală, care a mers în con-

trol la fața locului.

Locuitorii, 
„cu ochii în lacrimi”

„În Florești, pe strada Ste-

jarului se dau autorizații pen-

tru construirea blocurilor, se 

sapă lângă balcon, curge dea-

lul în jos. Suntem disperați, 

parcuri nu avem, străzi nu, 

trotuare nu. Sapă sub balco-

nul meu, iar dealul cu blo-

curile de sus, care nu sunt 

protejate, curg în jos atunci 

când plouă.

S-au apucat de construit fă-

ră plasă, fără panou și am su-

nat la poliție. Nu se poate așa 

ceva, trebuie să vadă lumea 

cum e Clujul de fapt și cum se 

dau autorizații de construire. 

Suntem cu ochii în lacrimi pen-

tru că e imposibil să fi e bloc 

lângă bloc, iar parcuri și dru-

muri să nu avem. Nu mai pu-

tem, vă rugăm ajutați-ne!”, a 

povestit pentru monitorulcj.ro 

un locuitor de pe strada Steja-

rului din Florești.

monitorulcj.ro a contactat 

reprezentanții Primăriei 

Florești pentru a solicita un 

punct de vedere cu privire la 

problema sesizată în zonă, iar 

aceștia au transmis că în da-

ta de 7 mai, un polițist local, 

alături de un arhitect din ca-

drul Biroului de Urbanism s-

au prezentat la fața locului, 

pentru a efectua un control 

pe șantier, fi ind încheiat și un 

proces verbal de constatare.

Conform procesului ver-

bal, „șantierul este identifi-

cat prin existența panouri-

lor de investiție, expuse în 

loc vizibil, care este împrej-

muit, drumul din interiorul 

șantierului fiind amenajat 

și pietruit, astfel încât să 

prevină murdărirea căilor de 

acces public.

În interiorul șantierului 

erau în curs de execuție lu-

crări de forare pentru execu-

tarea de piloni cu scopul de 

consolidare a terenului, anti-

cipat începerii lucrărilor la 

construcțiile autorizate. Lu-

crările aveau rolul de conso-

lidare a terenului și asigura-

rea împotriva alunecărilor de 

teren care se pot produce oda-

tă cu executarea lucrărilor la 

infrastructura construcțiilor. 

La fața locului nu au fost con-

statate alte lucrări care să afec-

teze limitele de proprietate 

din vecinătate, respectându-

se proiectul aprobat”.

Controale periodice 
pe șantiere

Cei din cadrul Primăriei au 

mai transmis că primarul Bog-

dan Pivariu a dat dispoziții 

pentru ca toate șantierele să 

fi e periodic verifi cate.

„Evoluția lucrărilor este 

constant monitorizată, iar 

din dispoziția primarului se 

efectuează încă de la sfârșitul 

anului trecut verifi cări peri-

odice la toate șantierele”, 

asigură reprezentanții Primă-

riei Florești.

Dezvoltarea imobiliară haotică, 
un „coșmar” pentru floreșteni
Floreștenii se plâng de lucrările haotice ale investitorilor imobiliari: „Sapă sub balconul meu, 
e bloc lângă bloc și nu avem drumuri”. Primăria: „Lucrările sunt monitorizate”.

Pe strada Stejarului se sapă inclusiv sub balcoanele oamenilor, însă cei din cadrul Primăriei spun că săpăturile sunt făcute pentru consolidarea blocurilor
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Şefa Biroului Procurorului 

Public European (EPPO), 

Laura Codruţa Kövesi, le-a 

trimis o scrisoare comisari-

lor europeni Didier 

Reynders (justiţie) şi 

Johannes Hahn (buget şi 

administraţie) în care 

anunţă că noul organism 

este pregătit să-şi înceapă 

activitatea la 1 iunie, infor-

mează luni euractiv.com.

Dintre cei 40 de procu-

rori europeni adjuncţi, pâ-

nă în prezent au fost apro-

baţi zece, în timp ce pen-

tru ceilalţi procedurile sunt 

în desfăşurare.

Gabriel Seixas va avea 

misiunea de a depista la Lu-

xemburg fraudele cu fon-

duri europene.

EPPO, care ar fi trebuit 

să fie operaţional la sfârşi-

tul anului 2020, este o in-

stituţie independentă însăr-

cinată cu investigarea, ur-

mărirea penală şi aducerea 

în faţa justiţiei a infracţiu-

nilor împotriva bugetului 

UE, cum ar fi corupţia sau 

frauda transfrontalieră cu 

TVA de peste 10 milioane de 

euro. Lista infracţiunilor se 

va putea extinde în viitor 

pentru a include, de exem-

plu, faptele de terorism.

Biroul Procurorului Public 

European va funcţiona ca o 

structură colegială, formată 

din două niveluri. Nivelul 

central va fi  format din pro-

curorul-şef european, care 

va avea responsabilitatea ge-

nerală a biroului. Nivelul 

descentralizat va fi  alcătuit 

din procurori europeni dele-

gaţi situaţi în statele mem-

bre, care vor fi  însărcinaţi cu 

activitatea de zi cu zi a in-

vestigaţiilor şi urmăririlor 

penale în conformitate cu re-

gulamentul şi cu legislaţia 

respectivului stat membru.

Nivelul central va monito-

riza, va conduce şi va supra-

veghea toate investigaţiile şi 

urmăririle penale desfăşurate 

de procurorii europeni dele-

gaţi, asigurând astfel o politi-

că consecventă în materie de 

investigaţii şi urmărire pena-

lă în întreaga Europă. Deşi 

competenţa sa este limitată la 

statele membre participante, 

EPPO va coopera cu celelalte 

state din UE neparticipante.

Activitatea EPPO va fi  com-

plementară celei a Biroului 

european de luptă antifraudă 

(OLAF) şi a Eurojust (agenţie 

a Uniunii Europene ce se ocu-

pă de cooperarea judiciară în 

materie penală între agenţii-

le statelor membre), care nu 

sunt echipate pentru a anche-

ta sau pentru a urmări penal 

cazuri individuale.

Dintre cele 27 de state mem-

bre ale Uniunii Europene, cinci 

nu participă la EPPO: Unga-

ria, Polonia, Irlanda, Suedia 

şi Danemarca.

Kövesi, pregătită să înceapă 
activitatea în Parchetul European
Şefa Biroului Procurorului Public European (EPPO), Laura Codruţa Kövesi
a anunțat că noul organism este prgătit să abiă activitate de la 1 iunie

Laura Codruţa Kövesi, prgătită să înceapă activitatea în Parchetul EuropeanANUNŢ

COMUNICAT DE PRESĂ

Se reiau spectacolele 
cu public în Sala mare a Teatru-

lui Naţional din Cluj-Napoca!

Cluj-Napoca – 10 mai 2021
Teatrul Naţional din Cluj-Napoca anunţă cu bucurie re-

deschiderea sa pentru spectacolele cu public în luna mai, 
ca urmare a ridicării restricţiilor existente pe fondul scăde-
rii numărului de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

Dorinţa Teatrului Naţional din Cluj-Napoca este acum a-
ceea de a vă oferi experienţe culturale importante pentru 
dumneavoastră, de a aduce bucurie și inspiraţie, de a con-
tribui la dezvoltarea și consolidarea comunităţii noastre clu-
jene. Am așteptat acest moment extraodinar al reîntâlni-
rii cu nerăbdare și cu emoţie. Ne-a fost dor de voi, specta-
torii noștri, și suntem fericiţi că avem ocazia să ne revedem 
în sala de spectacol.

Ne vom redeschide porţile pentru public duminică 16 
mai, cu poftă de joc, cu entuziasm, și, esenţial, cu respec-
tarea tuturor măsurilor de siguranţă impuse de contextul 
actual și reglementările în vigoare.

După importanţa ocaziei, spectacolul care va deschide 
seria reprezentaţiilor pe scenă este și el unul special, cea 
mai recentă producţie a noastră, oglindă parodică a lumii 
noastre contemporane, în premieră jucat cu public în sală: 
Chiritza în carantină, spectacol-concert creat de Ada Milea 
pornind de la textul clasic al lui Matei Millo Cucoana Chiri-
ţa la carantină în vagoanele de tren de la Vîrciorova.

Noile aventuri ale Chiritzei sunt pline de culoare, muzică 
bună, umor și învăţăminte preţioase, pe care vă invităm să 
le descoperim împreună faţă în faţă, în sala de spectacol.

Tot pentru întâia oară jucat cu public în sală, fi ind difuzat 
doar în spaţiul online începând cu luna februarie a acestui 
an, Cartoforii de N.V. Gogol, în regia lui Ionuţ Caras, va pri-
lejui și el descoperiri frumoase spectatorilor, fi ind un spec-
tacol construit cu multă imaginaţie și foarte mult umor. Sus-
ţinut de jocul bine calibrat al actorilor, spectacolul captivea-
ză, binedispune, dar și invită la refl ecţie, dezvăluind, la rân-
dul său, legături profunde între lumea lui Gogol de acum 
aproape două sute de ani și societatea în care trăim acum.

Programul complet al reprezentaţiilor cu public din lu-
na mai este următorul:

16.05.2021, ora 19:00
CHIRITZA ÎN CARANTINĂ | 12+ (1h 10 min.)
după Matei Millo, spectacol-concert de Ada Milea

23.05.2021, ora 19:00
CHIRITZA ÎN CARANTINĂ | 12+ (1h 10 min.)
după Matei Millo, spectacol-concert de Ada Milea

27.05.2021, ora 19:00
CARTOFORII | 12+ (1h 50 min.)
de N.V. Gogol, regia: Ionuţ Caras

30.05.2021, ora 19:00
CARTOFORII | 12+ (1h 50 min.)
de N.V. Gogol, regia: Ionuţ Caras

Începând cu data de marţi, 11 mai 2021, se redeschide 
Agenţia de Bilete a Teatrului, care funcţionează în clădirea Tea-
trului Naţional (pe laterala vestică) având următorul program:

Marţi-Duminică între orele: 
11:00 – 14:00 şi 15:00 – 17:00.

În zilele în care sunt programate spectacole, Agenţia 
va fi  deschisă până la ora 18:45.

Încurajăm achiziţionarea biletelor online de pe: www.
eventim.ro și plata cu cardul la Agenţia de Bilete.

Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi 
pagina noastră:

www.teatrulnationalcluj.ro.

De-abia așteptăm să vă întâmpinăm din nou în sala 
de spectacol!

Premierul britanic, Boris 

Johnson, va confi rma luni 

relaxarea restricţiilor lega-

te de pandemia cauzată de 

coronavirus, pe baza îmbu-

nătăţirii situaţiei sanitare, 

au anunţat duminică servi-

ciile sale, notează AFP.

Noua etapă va intra în vi-

goare la 17 mai, dată la care 

vor fi , de asemenea, relaxate 

unele restricţii privind călăto-

riile în străinătate.

Cu începere de la acea 

dată, britanicii ar urma să 

aibă voie să se întâlnească 

în locuri închise: şase per-

soane cel mult sau două fa-

milii. Ministrul de stat Mi-

chael Gove a explicat dumi-

nică la BBC că guvernul do-

reşte să permită din nou 

„contactul între prieteni şi 

între membri ai familiei”, 

care ar putea avea dreptul 

să se îmbrăţişeze.

Barurile şi restaurantele 

ar urma să-şi poată servi din 

nou clienţii în interior, iar 

nunţile să aibă până la 30 de 

participanţi. În exterior, adu-

nările cu mai mult de 30 de 

persoane ar urma să rămâ-

nă interzise.

COVID-19 a făcut peste 

127.000 de morţi în Regatul 

Unit, cea mai îndoliată ţară 

din Europa din cauza aces-

tei boli.

De la lansarea campaniei 

de vaccinare la începutul lu-

nii decembrie, peste 35 de 

milioane din cei 68 de mili-

oane de locuitori ai Regatu-

lui Unit au primit o primă 

doză de vaccin împotriva CO-

VID-19 şi guvernul spune că 

este „pe drumul cel bun” 

pentru a-şi atinge obiectivul 

de a oferi o primă vaccina-

re tuturor adulţilor până la 

sfârşitul lunii iulie.

Premierul Boris Johnson va ridica restricţiile 
legate de pandemie în Marea Britanie

Un expert-cheie a avertizat 

că pandemia de COVID-19 

este departe de a se termi-

na după ce spaniolii au 

sărbătorit sfârşitul a şase 

luni de lockdown dumini-

că, acordând puţină atenţie 

purtării măştilor sanitare 

sau distanţării sociale, 

informează dpa.

În declaraţii făcute cotidianu-

lui El Pais, preşedinta Societăţii 

de Epidemiologie din Spania, 

Elena Vanessa Martinez, a aver-

tizat că există încă numeroase 

persoane infectate care ar putea 

transmite virusul.

Majoritatea restricţiilor au 

încetat la miezul nopţii, inclu-

siv cea la nivel naţional pri-

vind circulaţia pe timp de noap-

te, care a fost ridicată în ma-

joritatea locurilor, însă rămâ-

ne în vigoare în altele.

Călătoriile în interiorul Spa-

niei sunt, de asemenea, din 

nou permise, la fel ca şi vizi-

tarea familiei.

Guvernul de stânga al Spani-

ei a solicitat însă prudenţă. „Pan-

demia nu s-a terminat încă”, a 

avertizat sâmbătă vicepremierul 

Carmen Calvo.

Ofi cialii sunt îngrijoraţi că situ-

aţia de anul trecut s-ar putea re-

peta: în iunie, guvernul a declarat 

un „nou normal”, relaxând nu-

meroase restricţii, însă până în no-

iembrie numărul cazurilor de CO-

VID-19 a crescut din nou, iar au-

torităţile au fost nevoite să decla-

re starea de urgenţă, care a con-

stituit baza legală pentru impune-

rea de restricţii la nivel naţional. 

Spania a sărbătorit 
sfârșitul lockdown-ului
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Câteva zeci de mii 

de oameni au manifestat 

duminică la Paris pentru a 

cere autorităţilor mai multă 

ambiţie în planul ecologiei, 

într-un moment în care pro-

misiunile prezidenţiale 

de organizare a unui refe-

rendum pentru înscrierea 

climei în Constituţie par lip-

site de energie, relatează AFP.

Circa 115.000 de oameni, 

potrivit organizatorilor, sau 

45.000, potrivit poliţiei, au lu-

at parte la 163 de mitinguri 

organizate în toată ţara. La 

Paris, manifestaţia a strâns 

56.000 de participanţi (8500 

conform poliţiei).

Mobilizarea vine după ce 

marţi Adunarea naţională 

franceză (Camera inferioa-

ră a parlamentului) a adop-

tat legea „Climă şi rezilien-

ţă”, considerată de preşe-

dintele Emmanuel Macron 

un proiect-etalon al manda-

tului său şi care ar urma să 

transpună în legislaţie o par-

te din cele 149 de propuneri 

ale Convenţiei cetăţeneşti 

pentru climă (CCC), forma-

tă în 2019 din 150 de per-

soane trase la sorţi cu sco-

pul de a le da francezilor un 

cuvânt de spus în materie 

de combatere a schimbări-

lor climatice.

Obiectivul acestei legi es-

te de a deschide calea spre 

reducerea cu 40% a emisii-

lor de gaze cu efect de seră 

şi prevede între altele elimi-

narea unor curse aeriene in-

terne în cazul existenţei de 

alternative cu trenul, crearea 

delictului de „ecocide”, dar 

şi interzicerea, din 2028, a 

închirierii de locuinţe consi-

derate „site termice”.

Emmanuel Macron s-a an-

gajat în faţa CCC să remită le-

gislatorilor şi propunerea de 

modifi care a articolului 1 al 

Constituţiei, dar, în faţa reti-

cenţelor Senatului, şeful sta-

tului a renunţat la scrutin, po-

trivit săptămânalului Le Jour-

nal du Dimanche.

Întrebată de AFP, preşedin-

ţia franceză a asigurat în 

schimb că „nu s-a renunţat 

deloc” la modifi carea consti-

tuţională, fără a evoca totuşi 

un referendum.

Proiectul de lege stipulea-

ză înscrierea în legea funda-

mentală a faptului că Franţa 

„garantează prezervarea me-

diului şi a diversităţii biologi-

ce şi lupta împotriva schim-

bărilor climatice”, dar majo-

ritatea din Senat, care încă nu 

l-a supus la vot, consideră că 

termenul „a garanta” conferă 

protecţiei mediului prioritate 

în faţa altor principii consti-

tuţionale, explică AFP.

Zeci de mii de oameni au ieşit 
în stradă pentru a susţine 
combaterea schimbărilor climatice

Plajele private se redes-

chid sâmbătă, iar muzeele 

săptămâna viitoare, 

au anunţat vineri ofi ciali 

din domeniul sănătăţii 

din Grecia, ţară care se 

pregăteşte pentru deschi-

derea sezonului turistic 

pe 15 mai, transmite AFP.

Muzeele se vor deschide 

pe 14 mai, cinematografele 

în aer liber pe 21 mai, cu ca-

pacitate redusă, iar teatrele 

pe 28 mai.

În luna aprilie, guvernul 

de la Atena a început să rela-

xeze măsurile restrictive im-

puse în luna noiembrie, per-

miţând redeschiderea majori-

tăţii magazinelor care fac co-

merţ cu amănuntul, cu excep-

ţia centrelor comerciale.

Terasele cafenelelor şi re-

staurantelor au putut fi  redes-

chise pe 3 mai.

Cu toate acestea, profesio-

niştii din domeniul turismu-

lui nu se aşteaptă la sosiri ma-

sive ale turiştilor străini până 

în luna iulie.

În luna aprilie, obligaţia 

carantinării a fost ridicată 

pentru călătorii vaccinaţi îm-

potriva COVID-19 sau testaţi 

provenind din ţările Uniunii 

Europene şi din alte câteva 

ţări, precum Regatul Unit şi 

Statele Unite.

Grecia a fost puternic afec-

tată de cel de-al treilea val al 

pandemiei de COVID-19, ma-

joritatea celor peste 10.000 de 

decese fi ind înregistrate în ul-

timele luni.

În total, au fost înregistra-

te peste 350.000 de cazuri de 

contaminare cu noul corona-

virus în Grecia, o ţară cu 10.8 

milioane de locuitori.

Până în prezent, au fost 

realizate peste 3.4 milioane 

de vaccinări şi peste un mi-

lion de persoane au primit a 

doua doză.

Grecia redeschide 
plajele private, 
muzeele și teatrele

Reprezentanţii Sziget din 

Ungaria, care organizează 

unele dintre cele mai impor-

tante festivaluri de muzică 

din Europa, au anunţat joi 

că au ales să anuleze princi-

palul eveniment din această 

vară din Budapesta 

şi vor pregăti în schimb 

o „mare revenire” în 2022, 

informează Reuters.

Festivalul Sziget atrage în 

mod obişnuit câteva sute de 

mii de vizitatori pe o insulă 

de pe fl uviul Dunărea din ca-

pitala Ungariei, artişti precum 

Foo Fighters, Ed Sheeran, Post 

Malone şi Macklemore numă-

rându-se printre vedetele ca-

re au urcat pe scenă la cea 

mai recentă ediţie a evenimen-

tului, din august 2019.

Incertitudinile asociate pan-

demiei privind călătoriile, ca-

zarea şi, de asemenea, utiliza-

rea cardurilor de vaccinare pe 

plan intern şi internaţional i-au 

determinat pe reprezentanţii 

companiei să îşi reanalizeze 

planurile pentru festivalul din 

această vară, au spus aceştia.

„Cu tristeţe în sufl et, dar 

conştienţi de responsabilitatea 

noastră, văzând toată incerti-

tudinea din jur... am luat o de-

cizie de a pregăti în schimb 

Festivalul Sziget de anul vii-

tor”, a declarat Tamas Kadar, 

principalul organizator al Szi-

get, citat într-un comunicat. 

Festivalurile organizate de com-

panie, la care fi rma cu capital 

privat din Statele Unite Provi-

dence Equity Partners a cum-

părat o participaţie de 70% în 

2017, reprezintă o atracţie turis-

tică importantă în Ungaria, ţa-

ră în care industria turismului 

reprezintă mai mult de o zeci-

me din producţia economică.

Festivalul Sziget din Ungaria, 
anulat din cauza pandemiei

Laboratorul german 

BioNTech a anunţat luni 

că mizează pe efi cacitatea 

vaccinului său anti-

COVID-19, dezvoltat împreu-

nă cu compania farmaceuti-

că americană Pfi zer, şi împo-

triva actualelor variante ale 

coronavirusului SARS-CoV-2, 

considerând că niciun studiu 

nu susţine în acest stadiu 

necesitatea unei noi formule 

a vaccinului, relatează agen-

ţiile AFP şi DPA.

„La ora actuală nimic nu 

indică faptul că o adaptare a 

actualului vaccin al BioNTech 

împotriva principalelor vari-

ante emergente identifi cate ar 

fi  necesar”, notează compania 

germană într-un comunicat 

publicat cu ocazia prezentării 

rezultatelor sale fi nanciare.

Totuşi, BioNTech adaugă că 

pune la punct ''o strategie com-

pletă pentru a face faţă acestor 

variante dacă va fi  nevoie în vi-

itor'', menţionând că pentru o 

asemenea eventualitate a înce-

put din luna martie teste asu-

pra unei versiuni modifi cate a 

vaccinului său, specifi că noilor 

variante ale coronavirusului.

„Obiectivul acestui studiu 

este explorarea modalităţii de 

reglementare pe care BioNTe-

ch şi Pfi zer ar urma-o dacă 

SARS-CoV-2 s-ar schimba su-

fi cient de mult încât să nece-

site actualizarea vaccinului”, 

explică laboratorul german.

O evaluare este de asemenea 

în curs pentru estimarea efec-

tului unei eventuale a treia in-

jecţii cu serul Pfi zer/BioNTe-

ch (după prima doză şi rapel) 

asupra prelungirii imunităţii 

şi protecţiei împotriva varian-

telor coronavirusului.

Directorul general al Bi-

oNTech, Ugur Sahin, a decla-

rat în luna aprilie că vacci-

nul Pfi zer/BioNTech este efi -

cace împotriva variantei in-

diene a coronavirusului.

Asocierea celor două com-

panii farmaceutice a estimat 

iniţial pentru anul acesta o pro-

ducţie de 2,5 miliarde de do-

ze de vaccin, pe care încearcă 

să o crească la 3 miliarde de 

doze. Vaccinul Pfi zer/BioNTe-

ch a fost livrat până în prezent 

în mai mult de 90 de ţări.

Conform rezultatelor fi nan-

ciare publicate luni, BioNTech 

a obţinut în primul trimestru 

al acestui an un profi t de 1,13 

miliarde de euro, la o cifră de 

afaceri de peste 2 miliarde de 

euro, faţă de cifra de afaceri de 

27,7 milioane de euro din pri-

mul trimestru al anului trecut.

Vaccinul Pfizer/BioNTech 
este eficient şi împotriva noilor 
tulpini ale coronavirusului
BioNTech consideră că vaccinul produs împreună cu Pfizer 
încă nu necesită modificări împotriva variantelor coronavirusului

BioNTech mizează pe efi cacitatea vaccinului său anti-COVID-19 şi împotriva actualelor variante ale coronavirusului

Producătorul german de vaccinuri BioNTech nu 
consideră că suspendarea drepturilor de propri-
etate intelectuală pentru vaccinurile împotriva 
Covid-19 reprezintă o modalitate rapidă de a 
pune capăt pandemiei, conform unui comuni-
cat dat publicităţii sâmbătă, transmite DPA.

BioNTech este însă convinsă că o contribuţie im-
portantă la încheierea acestei pandemii va fi  
asigurată prin extinderea continuă a capacităţi-
lor de producţie și a adăugat că dorește să con-
tinue să furnizeze vaccinuri către ţările sărace 
„la un preţ care nu este orientat spre profi t”.

„Pentru a obţine acest lucru, guvernele, pro-
ducătorii și organizaţiile internaţionale și na-
ţionale trebuie să coopereze pentru a susţi-
ne furnizarea de vaccinuri către ţările sărace 
de la facilităţile de producţie existente și să 
contribuie la identificarea unor noi facilităţi 
de producţie certificate”, conform comunica-
tului BioNTech.

Reprezentanta companiei germane a precizat și 
că informaţia conform căreia BioNTech suspen-
dă temporar petentul pentru vaccinul său împo-
triva noului coronavirus este falsă.

BioNTech coboară preţul vaccinurilor pentru ţările sărace
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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 tele-
fon 0787-869474.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare 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 tele-
fon 0787-869474.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare 
cu abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamentul 
se predă parţial mobilat. Nu se 
oferă comision agenţiilor imobili-
are. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 93.000 euro, negociabil. 
Pentru informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blo-
cul are lift. Tel. 0787-869474.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 

Telefon: 0785-624322.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. 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 detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

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

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânațelor, preț 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (1.7)

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

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii 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-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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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, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, deco-
mandat, et. 1, str. Dorobanților 
nr. 97, cu ieșire în P-ța Mărăști, 
preț 350 euro. Informații supli-
mentare tel. 0744-979793. 
(10.14)

¤ 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.

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aștept 
oferte la nr. de tel. 0749-074302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 

plata în rate. Informații suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (7.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (7.7)

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

¤ Executăm țiglă metalică și ce-
ramică, jgheaburi, burlane, ori-
ce reparații la acoperișuri, tera-
se, dulgherie, izolații cu polisti-
ren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (10.30)

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, cart. 
Bună Ziua. Ofer și cer seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

AUTO/MOTO

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

¤ Vând 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.

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informații suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (7.7)

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (7.7)

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

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

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informații la tele-
fon 0743-515388 sau 0264-
440108.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-

424005 sau 0745-300323. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (5.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcționează pe butelie și pe 
rețea de gaz, stare foarte bună, 
preț 200 RON. Informații și de-
talii la tel. 0748-220979. (4.7)

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

MOBILIER

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

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

DIVERSE

¤ Vând răsad de căpșuni. 
Informații la telefon 0745-
300323, 0264-424005. (5.7) 

¤ Vând cântar bebe, pătuț 
pentru copii cu două sertare, 
cădiță pentru baie bebe. Pen-
tru informații și alte detalii 
sunați la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând bulbi de zambile, nuci 
(altoi), pruni. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0264-
424005 sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând scaun scoică pentru au-
toturism. Inf. la tel. 0745-
300323, 0264-424005. (5.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 
0264-424005. (5.7)

¤ Vând puicuțe ouătoare, preț 20 
RON/buc. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-550103.

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

DONAȚII

¤ Donez recamier. Sunați la 
0745-300323 sau 0264-
424005. (5.7)

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. (5.5)

LICITAȚII

¤ ANAF - Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Speciale 
prin Serviciul Executări Silite 
Cazuri Speciale Regional Cluj-
Napoca, cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, vinde la licitaţie publică în 
data de 28.05.2021, ora 
12:00, bunurile imobile teren 
intravilan 305 mp și casă de lo-
cuit 2 camere 71.40 mp (CF 
50595 Gherla, str. Trandafi rilor, 
jud. Cluj) - preț 108.500 lei. In-
formaţii suplimentare pot fi  ob-
ţinute la sediul Serviciului Exe-
cutări Silite Cazuri Speciale Re-
gional Cluj-Napoca, str. P-ţa 
Avram Iancu, nr. 19, telefon 
0264/705534 sau accesând 
pagina de internet www.anaf.
ro - anunţuri vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Societatea Mc Comerț Expert 
S.R.L. cu sediul în sat Aruncuța, 
com. Suatu, nr. 175, jud. Cluj, CIF 
35712753, număr registrul 
comerțului J12/833/2016, declar 
pierdut Certifi catul de înregistra-
re, seria B, nr. 3258441. Se de-
clară nul. 

¤ SUĂTEAN DAIANA-MARIA stu-
dentă la UMF „Iuliu Hațieganu”, 
pierdut carnet de student. Îl de-
clar nul.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. EMIVAS DISTRIBUŢIE S.R.L. în calitate de ti-
tular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţi-
nerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ – pentru in-
troducere în intravilan pentru extindere hala cu corp nou 
de clădire, acces, împrejmuire teren, amenajări exterioa-
re, racorduri şi branşamente“, situat în jud. Cluj, Comuna 
Feleacu, sat. Vâlcele, f.n..

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Călărașilor, nr.1, Cluj Napoca, din da-
ta de 06.05.2021, între orele 08:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 25.05.2021, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax. 0264–412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 09:00-14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. MĂRIUŢA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L., ti-
tular al proiectului „Desfi inţare construcţii şi corp C1 şi C2 şi 
construire imobil colectiv cu funcţiuni terţiare la parter, îm-
prejmuire şi amenajări exterioare“, propus a fi  amplasat în 
Cluj-Napoca, str. B-dul Muncii nr. 69 A, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. 
Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asu-
pra mediului și continuarea procedurii privind emiterea apro-
bării de dezvoltare pentru proiectul „Desfi inţare construcţii 
şi corp C1 şi C2 şi construire imobil colectiv cu funcţiuni ter-
ţiare la parter, împrejmuire şi amenajări exterioare“, pro-
pus a fi  amplasat în Cluj Napoca, str. B-dul Muncii nr. 69 A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00, 
vineri între orele 9:00–13:00 precum și la următoarea adre-
să de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la da-
ta publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.
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¤  plăteşti doar 25 lei 
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ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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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 DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

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

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

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

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de 
alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

MARŢI, 11 MAI 2021
Localitatea: Chinteni
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Unirii între str. Sarmisegetuza și str. Unirii nr. 232 – numerele pare;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Localităţile: Borşa, Borşa Cătun, Ciumăfaia
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

MIERCURI, 12 MAI 2021
Localităţile: Giula, Bădeşti
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

JOI, 13 MAI 2021
Localitatea: Chinteni
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Unirii între str. Burebista și str. Sarmisegetuza – numerele pare; str. Sarmisegetuza; 

str. Burebista; str. Răzoare;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

VINERI, 14 MAI 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Moldovei; str. Mioriţei;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 15:00

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o 
notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Aikon SRL (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae Iorga, Nr. 
47, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  J12/3912/2008 și având CUI 24528748, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri aparţinând Aikon SRL:

NR. 
crt

Denumirea Bunurilor Stoc Preț LEI

1 Nisip 0-4 647 mc 8.214,20

2 Sort 4-8 343 mc 3.919,60

3 Piatra concasata 0-31 45 mc 332,20

4 Piatra concasata 0-63 49 mc 316,8

 TOTAL  12.782,8 LEI

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 14.05.2021, ora 12.00  în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 
42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea 
garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii în următoarele date de la 
ora 12.00: 21.05.2021, 28.05.2021, 04.06.2021, 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021, 
02.07.2021, 09.07.2021, respectiv 16.07.2021.

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Ergotisz SRL (în 
faliment, en faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea BĂIŢA, Nr. 3, Ap. 35, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/1015/2007 și având CUI 21249960, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

                     • Atelier mobil cu utilaje – 1060

                     • Auto Opel Astra avariat 
                              (s.s.W0L0TGF4815189884) – 1340 lei,

                     • Pachet Obiecte inventar – 3986 lei.

     Total bunuri – 15926 lei.

La sumele de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 14.05.2021, ora 14.00 în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr. 
42, et. 1, ap 9, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea 
garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii în la următoarele date, de 
la ora 14.00: 21.05.2021, 28.05.2021, 04.06.2021, 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021, 
02.07.2021, 09.07.2021, respectiv 16.07.2021.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al societăţii 
TERRAMATIC INVEST S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile 
nr. 863 pronunţată în ședinţa publică din data de 04.05.2021, în dosarul nr. 39/1285/2021 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii TERRAMATIC INVEST S.R.L. (sediu: Sat Baciu, Comuna Baciu, Strada 

Transilvaniei, nr. 392, ap. 3, jud. Cluj, C.U.I. 29974245, J12/802/2012) că faţă de aceasta s-a 
dispus intrarea în faliment în procedură simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii 
societăţii debitoare este de 10 zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele născute între 
data deschiderii procedurii insolvenţei – 30.03.2021 și data deschiderii procedurii falimentului 
în formă simplifi cată – 04.05.2021);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea, comunicarea și publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor este 14.05.2021.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe cu privire la creanţele 
și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar de 
creanţe și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 25.05.2021.

• Data primei ședinţe a adunării creditorilor societăţii TERRAMATIC INVEST S.R.L. este 
19.05.2021 ora 12.00, care va avea loc la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. din Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj 
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Rugbiştii au pierdut 
meciul cu Timişoara
Universitatea Cluj a fost învinsă 
sâmbătă, 8 mai, în deplasare, 
pe Stadionul Gheorghe 
Rășcanu, de vicecampioana 
României, SCM Timișoara cu 
59-19, într-un meci contând 
pentru etapa a 3-a a SuperLigii 
CEC Bank la rugby.
Punctele formaţiei clujene au 
fost reușite de Cristian Murgoci 
care a marcat un eseu netrans-
format în minutul 18, pentru ca, 
în repriza a 2-a Vasile Dragoș și 
Paul Petucher să reușească fi e-
care câte o încercare, ambele 
transformate de Ionuţ Mazăre.
În etapa a 4-a a competiţiei, 
sâmbătă 15 mai, ”U” Cluj va 
primi, pe terenul din Parcul 
Sportiv „Iuliu Haţieganu”, vizita 
formaţiei Tomitanii Constanţa.

Premieră 
în clasamentul ATP
Pentru prima oară de la crearea 
clasamentului mondial al jucăto-
rilor profesioniști de tenis (ATP), 
în 1973, niciun american nu fi gu-
rează în primele 30 de locuri ale 
ierarhiei publicate luni.
Primul jucător american din cla-
sament este Taylor Fritz, care a 
pierdut o poziţie faţă de ultima 
ierarhie și se afl ă pe 31.
Acest recul refl ectă declinul teni-
sului masculin din Statele Unite, 
ţară care a dat mai mulţi lideri 
mondiali de-a lungul timpului, 
Jimmy Connors, John McEnroe, 
Jim Courier, Pete Sampras, 
Andre Agassi, Andy Roddick, și 
care nu a mai avut un reprezen-
tant în vârf din 2004.
Rusul Daniil Medvedev a revenit 
pe locul secund, în dauna spani-
olului Rafael Nadal, care a fost 
eliminat în sferturi la Madrid.

Fanii revin în tribune 
la finala Cupei

Vin vești cât se poate de bune 
pentru suporterii români. După 
un an de așteptare, aceștia vor 
avea ocazia să urmărească din 
înaltul tribunei fi nala Cupei 
României, programată sâmbă-
tă, 22 mai, pe arena „Ilie 
Oană” din Ploiești.
Totul, datorită unui proiect prin 
care autorităţile încearcă să se 
pregătească pentru duelurile 
din cadrul Campionatului 
European ce vor avea loc în 
Capitală. Trebuie spus, însă, că 
accesul va fi  permis doar per-
soanelor vaccinate cu ambele 
doze ale unui ser anti-Covid.
„În perspectiva Campionatului 
European, avem nevoie de pro-
iecte pilot, de revenirea gradu-
ală în arene, iar unul dintre ele 
este fi nala Cupei României. Ar 
urma să avem 7.500 de specta-
tori, din 15.000 de locuri, atât 
cât este capacitatea arenei 
<<Ilie Oana>>” a declarat pre-
ședintele Comisiei de Tineret și 
Sport din Camera Deputaţilor, 
Tudor Pop, pentru Prosport.

Pe scurt

CFR Cluj s-a înţeles 

cu portarul brazilian 

Cristiano Figueiredo, 

cel care a evoluat 

în ultima perioadă 

la FC Hermannstadt.

Goalkeeperul brazilian vi-

ne la CFR Cluj din sezonul 

viitor, conform celor de la 

Fanatik.ro. Figueiredo a evo-

luat în ultima perioadă la 

FC Hermannstadt, echipă la 

care a avut evoluţii solide. 

Noul portar de la CFR Cluj 

a semnat pe trei ani şi va 

avea un salariu de 8.000 de 

euro pe lună, conform sur-

sei menţionate.

Bătaie mare pe postul 
de portar la CFR Cluj

Postul de goalkeeper a fost 

unul dintre cele mai bine 

acoperite în ultimii ani la 

CFR Cluj. În lotul campioa-

nei se afl ă la ora actuală Gr-

zegorz Sandomierski, Cristi 

Bălgrădean şi Giedrius Ar-

laukis. Cel mai probabil, San-

domierski este la fi nal de 

contract şi va pleca din va-

ră, în timp ce viitorul lui Ar-

lauskis este incert. Cristi 

Bălgrădean mai are contract 

cu CFR Cluj, însă nici el nu 

este 100% sigur de postul de 

titular în stagiunea viitoare.

La CFR Cluj se întoarce 

din vară şi Otto Hindrich, cel 

care a fost împrumutat la Poli 

Timişoara în Liga a 2-a. Hin-

drich a debutat pentru echi-

pa din Gruia la un meci cu 

FC Botoşani şi va fi  cel mai 

probabil al treilea goalkeeper 

în stagiunea viitoare, dar şi 

o variantă pentru îndeplini-

rea jucătorului U-21.

CFR Cluj l-a transferat 
pe Cristiano Figueiredo 
de la FC HermannstadtBelarusa Arina Sabalenka, 

după fi nala jucată 

la Stuttgart şi titlul cucerit 

la Madrid, a urcat pe locul 

al patrulea în clasamentul 

mondial al jucătoarelor 

profesioniste de tenis 

(WTA), dat publicităţii luni, 

şi se afl ă la 325 de puncte 

de ultima poziţie a podiu-

mului, ocupată de Halep.

Barty, campioană la Miami 

şi Stuttgart, fi nalistă la Madrid, 

şi-a mărit avansul în fruntea 

ierarhiei faţă de japoneza Na-

omi Osaka, a doua clasată.

Sabalenka se afl ă la cea mai 

bună clasare din carieră, du-

pă un salt de trei poziţii.

România mai are în top 100 

încă patru jucătoare, Sorana 

Cîrstea pe 59, un loc mai jos 

faţă de precedenta ierarhie, Pa-

tricia Ţig se menţine pe 64, Iri-

na Begu staţionează pe 75, iar 

Ana Bogdan a revenit în pri-

ma sută, pe 98, după un salt 

de patru locuri.

La dublu, belgianca Elise 

Mertens este, în premieră, no-

ul lider mondial. Raluca Ola-

ru a urcat două poziţii şi e pe 

39, iar Monica Niculescu a pro-

gresat şi ea şi de pe 56 pe 53.

În clasamentul WTA Ra-

ce, pentru Turneul Campioa-

nelor, Simona Halep se afl ă 

doar pe locul 17, după ce an-

terior s-a afl at pe 20.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Aus-

tralia) 10.090 puncte

2 (2). Naomi Osaka (Japo-

nia) 7.650

3 (3). Simona Halep 6.520

4 (7). Arina Sabalenka (Be-

larus) 6.195

5 (4). Sofia Kenin (SUA) 

5.905

6 (5). Elina Svitolina (Ucrai-

na) 5.835

7 (6). Bianca Andreescu (Ca-

nada) 5.265

8 (8). Serena Williams (SUA) 

4.850

9 (9). Karolina Pliskova (Ce-

hia) 4.660

10 (12). Petra Kvitova (Ce-

hia) 4.160

Belarusa Arina Sabalenka 
ameninţă locul Simonei Halep

Tehnicianul care

a pregătit echipa 

în finalul sezonului 

a avut contract până 

la finalul stagiunii. 

Enache şi conducerea 

Universităţii au conclu-

zionat că este mai bine 

pentru ambele părţi 

ca această colaborare 

să se încheie.

Conducerea clujenilor 

analizează în acest moment 

mai multe variante de an-

trenori. Mircea Cojocaru, 

cel care a mai antrenat echi-

pa, este favorit pentru pos-

tul de antrenor.

Pe lista scurtă de antrenori 

se mai afl ă Cristi Pustai, cel 

care este aproape de promo-

varea cu Dunărea Călăraşi. 

„Profesorul” nu ar mai de 

acord să continue la formaţia 

călărşeană dacă situaţia fi nan-

ciară nu se va rezolva.

Enache a încercat 
să salveze corabia

„E greu să tragem o con-

cluzie, am discutat mult de fi -

ecare dată într-o săptămână. 

Concluzia generală e că a fost 

un an cu de toate, cred că am 

avut parte şi de momente bu-

ne, de încredere, cu rezultate 

bune, dar în acelaşi timp şi 

de fl uctuaţii foarte mari. Am 

pierdut meciuri cu echipele 

accesibile, îmi amintesc de 

meciul de la Reşiţa, de la Re-

cea, am avut parte şi de cel 

mai mare ghinion dintre echi-

pele româneşti pentru că am 

fost singura echipă care am 

oprit activitatea totală în mij-

locul competiţiei din cauza 

COVID.” , a declarat Enache 

la fi nalul sezonului.

Universitatea Cluj a pier-

dut la masa verde meciul cu 

Farul Constanţa din sezonul 

regulat, iar acest lucru avea 

să conteze decisiv în econo-

mia clasamentului. „Studen-

ţii” ar fi putut să ajungă în 

play-off, dar în cele din ur-

mă s-au bătut doar pentru 

a rămâne în Liga 2.

„Am avut şi momente în 

care am fost frustraţi pen-

tru că anumite decizii fede-

rale ne-au dezavantajat şi 

cred că amalgamul acesta 

a făcut să avem un an foar-

te agitat. E un an ratat din 

punctul meu de vedere, clu-

bul are potenţial” a spus 

Costel Enache.

Meciul cu Recea 
a umplut paharul

Costel Enache a avut mul-

te discuţii contradictorii cu 

ofi cialii Universităţii Cluj. Teh-

nicianul a simţit că nu este 

ajutat sufi cient de persoane-

le din jurul său, iar meciul 

cu Recea a arătat că parcă 

nici fotbaliştii nu-l mai vor.

„Cred că eu am am fost 

cel care nu am ştiut să trans-

mit un mesaj către jucători, 

era importantă pentru noi 

victoria şi locul 1. Probabil 

că nu am ştiut să ajung la 

mintea lor şi o să îmi fac şi 

eu un review asupra modu-

lui în care mi-am dus acti-

vitatea în săptămâna asta. 

Chiar şi aşa ar trebui să îm-

părţim vina, fiecare dintre 

jucători ar fi trebuit să facă 

mult mai mult decât au fă-

cut în teren. Categoric era 

greu de capacitat echipa la 

nivelul maximum, dar dacă 

tot s-au întâmplat lucrurile 

acum ar trebui să fim un pic 

atenţi la faptul că atunci 

când nu am avut atitudine, 

nu am făcut lucrurile orga-

nizat şi disciplinat, am ju-

cat de la egal la egal cu echi-

pele care retrogradează şi 

asta e un mare semn de în-

trebare, mai ales pentru ju-

cători.”, a mai spus tehni-

cianul după jocul cu Recea.

Final de drum pentru Enache la „U”. 
Noua conducere caută alt antrenor.
Costel Enache a ajuns la finalul contractului cu Universitatea Cluj, 
iar noua conducere nu doreşte să continue colaborarea cu el

Mandatul lui Costel Enache a ajuns la fi nal de drum! „U” caută alt antrenor
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